
P R O T O K O L L

Fra Årsmøte i Granavollen Vel,

holdt på Glasslåven Onsdag 3. mars 2021 kl. 19.30 – 21.10
- - - - - - - -

1. INNLEDNING. Leder Johan Stensrud åpnet og ønsket velkommen. Navneopprop for koronaliste, 24
forhåndspåmeldte personer, styret medregnet, var til stede.

2. INNKALLING og SAKSLISTE ble godkjent

3. ORDSTYRER, valgt ble Lars Velsand

4. REFERENT, valgt ble Peder Gjerdrum

TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN ble valgt Marit Tingelstad og Inger Helene Klophus

5. ÅRSMELDING. Utsendt på forhånd, referert av leder, et par kommentarer og supplerende opplysninger
Vedtak: Samstemmig godkjent

6. REGNSKAP. Utsendt på forhånd, presentert av kasserer Inge Indset. Velets beholdning er 48 840,- kr.
Referert skriv med anbefaling fra revisor Per Haugen
Vedtak: Samstemmig godkjent

7. VALG. Innstilling utsendt på forhånd, referert av møteleder. Sekretær Anne Marie Hvattum og
varamedlem Peder Gjerdrum ikke på valg, sitter et år til
Vedtak: Alle valg samstemmig og gjeldende for to år, valgt ble:

Leder Johan Stensrud (gjenvalg)
Kasserer Per Haugen (ny)
Styremedlem Lars Næss (ny)
Styremedlem Andreas Gaarder (ny)

Revisor Inge Indset (ny)

8. KONTINGENT. Etter kort drøfting ble fattet slikt
Vedtak, samstemmig: 150,- kr. per person

Styret bes se nærmere på medlemssatser og forholdet til vedtektene

9. PLASSERING AV OFFENTLIG TOALETT PÅ GRANAVOLLEN, sak innsendt av Paul Helmen;
spørsmålet har også vært fremme i lokalpressen. Helmens skriftlige anmodning og styrets betraktning, et
tre-siders notat, var utsendt på forhånd, begge ble presentert av hhv. Helmen og lederen. Saken ble
grundig gjennomgått og drøftet. 12 personer hadde ordet i diskusjonen, enkelte med tilsvar/utfyllende
synspunkter, hvor det da ble argumentert for plassering i kommunehuset eller i kirkestallens øst- eller
vestende. Avslutningsvis fremla ordstyrer nedenstående forslag, og det ble gjort slikt
Vedtak, samstemmig: Årsmøtet i Granavollen Vel slutter seg til styrets vedtak om at nytt
toalettanlegg bør bygges i det restaurerte stallbygget, men dersom vernemyndighetene godkjenner det,
ønsker årsmøtet at toalettanlegget legges i den vestre enden av bygget.

10. AVSLUTNING. Ordstyreren avsluttet sin jobb. Uttredene styremedlemmer ble avtakket med en blomst
til erkjentlighet. Forsamlingen ønsket vel hjem.

-------------
04.03.21 Peder Gjerdrum


