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PROTOKOLL Nr. 4/2020 
Organ: Grååsen velforening, Styret 
Tid: Mandag 24.august 2020 kl.19.30-21.00 
Sted: Hos Monica (Hushagasvingen 21) 
Møtende: Finn Tore Johansen, Monica Finstad Eng, Lars S. Lilleng, Andreas Olsen, Kåre 
Paulsen og Jostein Rygge. Mathias Ostad var ikke tilstede. 
 
Saker til behandling: 
 
Sak nr. 1: Lekeplassene 
Saksopplysninger: 

a. Vi har fått flere forslag på Facebook-posten om hva folk har lyst på ved noen av 
lekeplassene. Forslaget er samlet så vi kan diskutere de. 
 

Vedtak: 
Innkomne forslag legges ut på vår private Facebook-gruppe. Vi vil i første omgang 
prioritere grinder, benker og sandkasser. 
Finn-Tore og Lars ser på grindene om de kan reparere/justere. Lars forhører seg rundt 
benker, men alle i styret oppfordes til å holde øyne åpne etter tilbud rundt om. Monika 
sjekker rundt sandkasser på skolen og på tyven-tyven. 
 
Sak nr. 2: Grusbanen 
Saksopplysninger: 

a. Monica redegjør. 
 
Vedtak: 
Vi venter ennå på Tessta Connect til å gjøre seg ferdig og tilbakestille samt jevne ut 
dekket. Det er ikke satt noe tidspunkt for når de gjør dette. 
 
Sak nr. 3: Innkjøp til redskapsboden 
Saksopplysninger: 

a. Til info.: Det er gjort litt småinnkjøp av utstyr av Fred Larsen og styreleder. 

Vedtak: 
Fred har kjøpt en leddstige og Jostein har kjøpt et enkelt verktøysett som vi har i 
boden. 
 
Sak nr. 4: Økonomi 
Saksopplysninger: 

a. Til info.: status på konto og medlemmer. 

Vedtak: 

Det ble informert om at GVF har en saldo på kr. 108 743,30  og 73 betalende 
medlemmer. 
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Sak nr. 5: Medlemsoppbygging 
Saksopplysninger: 

a. Vi tar litt brainstorming rundt temaet å skaffe flere betalende medlemmer. 

Vedtak: 

Et forslag kan være å ha tydeligere «skilt» i batteriparken om støtte. Både grååsen nytt 
og arrangementer/dugnad som Rusken, minner folk på å betale, så det må vi absolutt 
videreføre. 
 

Sak nr. 6: Eventuelt 

Lars og Claes tenkte å klippe litt rundt omkring og skriver på Facebook-gruppa vår om 
når, så vi andre også kan hjelpe til. 

Lars og David Sjøen har vært på en inspeksjonsrunde og skrevet en liste over 
utbedringspunkter. Bla.a. gjelder dette ferdigstillingen av Tessta Connect, så Lars 
prøver å få tatt en befaring med Trudvang. 

------- 

• Neste styremøte fastsettes til 05.10.2020 kl. 19.30 hos Andreas i Buerveien 
43a. 

Protokollen godkjennes av styreleder sammen med 2 fra styret, som deltok på møtet. Møtet hevet. 

 

_________________  _________________  _________________ 

Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 


