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PROTOKOLL Nr. 6/2020 
Organ: Grååsen velforening, Styret 
Tid: Mandag 16.november 2020 kl.19.30-20.15 
Sted: Hos Monica (Hushagasvingen 21) 
Møtende: Monica Finstad Eng, Lars S. Lilleng og Mathias Ostad og Jostein Rygge. Finn 
Tore Johansen, Andreas Olsen, Kåre Paulsen var ikke tilstede. 
 
Saker til behandling: 
 
Sak nr. 1: Lekeplassene 
Saksopplysninger: 

a. Vi tar en runde på størrelse og antall vi skal ha av sandkassene. 
 

Vedtak: 
Vi tar samme størrelse som de eksisterende, så Monica tar mål. Vi burde ha nye på 
alle(6) lekeplassene. 
 
Sak nr. 2: Tessta Connect-saken 
Saksopplysninger: 

a. Oppfølges av Lars. 
 

Vedtak: 

Det ble sagt mer eller mindre det samme som på forrige møte. Men at vi kanskje bør 

legge press på dem om å hvertfall rydde litt på grusbanen. Monica spør Audun Solberg 

om planeringen på grusbanen. 

 

Sak nr. 3: Aktivitetsparken 

Saksopplysninger: 

a. Vi går gjennom hva som er gjort her i det siste og hva som trengs å gjøres. 

Vedtak: 
Vi snakket om den nye zipline’n og at det kanskje ikke skjer noe i vinter untatt at det 
bør sikres/ev. ta ned den gamle. 
Huska vi satt opp bør også sees på om vi burde fjerne den. Og høre med Maxbo mtp. 
reklamasjon/garanti. 
 
Sak nr. 4: Årsmøtet og valg 2021 
Saksopplysninger: 

a. Mathias kan kanskje si litt om han har noen kandidater og tanker rundt valget. 
b. Vi må lande dato for Årsmøtet. 

Vedtak: 
Det ble en lengre prat om valget og det høres ut som denne prosessen blir god. 
Valgkomitéen får oversendt medlemsliste. 
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Mtp. Årsmøtet ordner styreleder med lokale rundt 12. februar. 

Sak nr. 6: Eventuelt 

Det ble litt snakk om endring i vedtekter, og styreleder nedtegner et forslag på endring 
basert på ønskene. 
Vi deler også en post på Facebooksiden om at vi trenger engasjerte folk i styre og stell. 
Det er omorganisering igjen i kommunen, så nå er det litt kaos. Og det er vanskelig å få 
tilbakemelding på ting. 
Ivar ringte Vegard for å få lagd en ny grillrist. 
Vi snakket også om faste dugnader og det burde bestemmes, om mulig i neste 
styremøte og på årsmøte.. Vi tenkte på en gang hver tidlig vår og sen høst. 
Styreleder setter opp et forslag på sjekkliste for organisering/rydding i parken og 
konferer med Claes. 
Til slutt ble Askim Entrepenør nevnt, så vi får følge opp med dem ang. støtten. 

------- 

• Neste styremøte fastsettes til 18.01.2021 kl. 19.30 hos Lars i Buerveien 36. 

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

 

_________________  _________________  _________________ 

Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 


