
Protokoll styremøte Varden Velforening, tirsdag 13.04.2021 

Tilstede: Kari Kaardal, Geir Fredheim, Kjell H. Garvik, Harald Mo, Nils Midjo 

Saksliste: 

1) Status formalisering nytt styre 
Styret slik det er sammensatt etter årsmøtet påsken 2021 er oppdatert i 
Brønnøysundregistrene og firmaet som vedlikeholder nettsiden www.varden-
vel.no er bedt om å oppdatere tilsvarende.  

Styret er gjort oppmerksom på at det har kommet kommentarer fra medlem-
mer i vellet på fordelingen av representanter i det nye styret fra Varden 1 (2 
stk) og Varden 2 (3 stk).  
Vedtekter for Varden Velforening (se https://www.vardenvel.no/organisasjon/) 
paragraf 3 er som følger: 
 Styret skal fortrinnsvis bestå av følgende antall representanter fra: 
 Varden 1: 3 
 Varden 2: 2 

Valget er bekreftet gyldig, men styret ber medlemmene og valgkomiteen om å 
bidra til den fortrinnsvise fordelingen som angitt i vedtektene ved neste valg.  

2) Aksjoner fra årsmøtet 
Som beskrevet i melding fra ordstyrer i årsmøtet påsken 2021 ligger det klare 
forventninger til det nye styret om å ta tak i  
 a) Lading av elbilar  
 b) Brøyting av eitt eller båe hyttefelt 
 c) Eventuelt å sjå desse sakene under eitt 

Alle medlemmer i vellet er gjort oppmerksom på at det er tatt initiativ til en ar-
beidsgruppe som ønsker å utrede brøyting.  
Styret ser positivt på engasjement fra vellets medlemmer og ser fram til å få 
mer informasjon om mulighetsrom, forutsetninger og konsekvenser.   

Med hensyn til lading av elbiler har det forrige styret utarbeidet og distribuert 
en redegjørelse til medlemmene.  
Styret foreslår å også utrede lading av elbiler (uavhengig av brøyting) og opp-
fordrer herved medlemmer som kan utgjøre en slik arbeidsgruppe om å ta ini-
tiativ til dette. 

For begge saker vil det være årsmøtet som tar eventuelle beslutninger. 
  

http://www.vardenvel.no/
https://www.vardenvel.no/organisasjon/


3) Årsplan 
Styret gikk gjennom status på økonomi og oppgaver for våren og sommeren 
2021.  
Styret foreslår å avholde dugnad i første halvdel av august og oppfordrer 
medlemmene til å komme med innspill til dugnadsaktiviteter innen 1 juni 
2021. 

4) Eventuelt 
Digitale årsmøter er fattige på kaffe, kringle og muligheter for å pent takke 
avgåtte styremedlemmer for godt og samvittighetsfullt utført arbeid. 
Styret stiller seg bak ros som er gitt per email og har på vegne av alle med-
lemmene overrakt en nytbar påskjønnelse til Jon Alsaker og Sven Svebak 
som takk.


