
                    REFERAT  FRA  ÅRSMØTE 2010 ! 
  
Møtested:  Skistadion,Ringvål 
Dato:        15.mars 2011 
 

Tilstede :  
Fra styret i velforeninga.: Vidar Sagen, Renate Refseth, Magne Johansen, Anders 
Beitnes og Thomas Leiknes. 
Det kom 5 stk utenom styret. 
Ikke tilstede: Kasserer Hilde Berg. 
 

• Åpning av møte. Magne Johansen takket for oppmøte og gikk fort igjennom 
punktene på saksliste og om evt innvendinger i forhold til møteinnkallingen. 
Det som kom frem der var ett ønske om fullt navn på de som sto på valg. Dette 
tas til etterretning. 
 

• Årsberetning: Oppsummert hva året 2010 har bestått av: Ruskenaksjon, 
St.Hans- feiring, oktoberfest og juletrefest. Samt litt om fortausutbygging, 
ballbingeområde og miljøpakke Ringvål. 
 

• Regnskap/budsjett for 2010 : Kasserer var ikke til stede og regnskapet ble ikke 
lagt fram i sin helhet, kun opplysninger om formue på kr 29026 kr og 
ballbingekonto på 31000 kr. ble derfor ikke godkjent på årsmøte. Det ble valgt 
2 representanter til å godkjenne regnskapet, og det ble gitt en frist til 1.april 
2011. Det ble Per Arne Frengen og Harald Lauglo. 
 

• Valg av nye styremedlemmer. Disse sto på valg : Vidar Sagen, Thomas Leiknes 
og Hilde Berg. Det har ikke meldt seg noen nye som ønsker å tiltre i styret, så 
det ble gjenvalgt etter godkjenning av dem selv. 
 

• Kontingent: Det ble bestemt at kontingenten skal stå slik den har gjort på 100kr 
pr husstand. Ingen økning. Dette på grunnlag av en liten økning på antall 
betalende husstander. 
 

• Fortau: Fortau forbi Emil Husøy og helt opp til stadion er noe velforeninga 
jobber med. Opplyninger gitt oss er at det ikke er innregulert, men kommunen 
frigir penger til dette  hvis vi får grunnavståelse fra de som eier grunn opp til 
stadion. Grunneierne har stilt seg negativ til dette, men det jobbes fortsatt med 
det. Det er også fortausprosjekt fra Legårdsbakken til Leinbakken hvor 
kommunen har målt ut hvor fortau skal legges. Dette er noe som skal gå 
innunder sikker skolevei. Her må også grunnavståelse til, ellers må en ny 
reguleringsplan til. Vi fikk se plantegninger fra Asplan Viak over dette 
området. Det ble lagt fram forslag om en fortauskomite som ble godt mottatt. 
De som stilte seg til disposisjon var : Per Arne Frengen, Anders Beitnes og 
Vidar Sagen. 
 



• Ballbingeområdet: Satser på storstilt dugnad når snøen forsvinner. Har levert 
plan over området til statskog, de var interessert i et møte på stadion etter påske. 
Velforeninga har bestilt opp 9 benker fra Tunga Kretsfengsel som skal settes 
opp på stadion. De håper vi å «selge» til firmaer mot at de får firmanavnet sitt 
på benken. 
 

• Innkomne forslag: Oppgradering av lysløypa og lys på parkeringsplassen. Arnt 
Magnar Forseth jobber med dette i samarbeid med idrettslaget. Kanskje det kan 
monteres lyskastere på ballbingen og mer lys over stadion. Setter alt dette i 
sammenheng. 
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