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Årsmøteprotokoll Rylandshøgda Velforening 2020 
 

 

20/Å01 – Endret årsmøteform i 2020 grunnet situasjonen i Norge 
Grunnet Corona-situasjonen i Norge og i henhold til nasjonale 
anbefalinger/tiltak, ble det ikke avholdt fysisk ordinært årsmøte. Dette 
dokumentet ble lagt ut elektronisk til gjennomsyn i relevante kanaler, og 
stemmeberettigede fikk mulighet til å komme med innspill, kommentarer og 
motsigelser til styrets innstillinger. Slike måtte være styret i hende senest 
15.04.20 kl 23.59. Ingen henvendelser ble mottatt. 
 

20/Å02 – Valg av referent og to representanter til å signere protokoll 
Styrets innstilling: Leder Steffen Fløysand Berland signerer protokoll sammen 
med avtroppende styremedlem Geir Ove Dalland. Dette dokumentet fungerer 
som protokoll når signert. 
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. 
 
20/Å03 – Godkjenning av årsmøteform og saksliste 
Styrets innstilling: Godkjent. 
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. 
 
20/ Å04 – Valg av nye styrerepresentanter 
Styremedlem Geir Ove Dalland og styremedlem Linda Meyer står på valg. 
De tar ikke gjenvalg. Styret innstiller følgende kandidater til verv som 
styremedlem: Stephen Ølmheim og Marion Louise Dale. Styret innstiller 
følgende kandidat til verv som varamedlem: Linda Meyer. 
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. 
 

20/Å05 – Presentasjon av årsmelding og regnskap 
Se vedlagt årsmelding og regnskap.  
 
20/Å06 – Godkjenning av årsmelding 
Styrets innstilling: Godkjent. 
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. 
 
20/Å07 – Godkjenning av regnskap 
Styrets innstilling: Godkjent. 
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. 
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20/Å08 – Fastsette kontingent for 2020 
Kontingent for 2019 var 350,-.  
Styrets innstilling: uendret fra 2019. 
 

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. 
 
Protokollen er kun fullstendig med begge vedleggene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Steffen Fløysand Berland     Geir Over Dalland  
Styreleder       Avtroppende styremedlem 
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Vedlegg: Årsmelding for Rylandshøgda Velforening 2019 
 
 
2019 var året for nytt postkassestativ i innkjørelsen vår! Det var også et år med stort fokus 

på den reviderte områdeplanen for Rylandshøgda, der styret la ned en del arbeid å gjøre seg 

kjent med innholdet i områdeplanen, og gi sine innspill til kommunen. 2019 var også året da 

Rylandshøgda Velforening ble digitalisert og fikk seg nettside, som kan besøkes på 

Rylandshøgda.no 

Utover dette, kan året oppsummeres slik: 

 

Styrets arbeid 
Styret har bestått av fem personer, som konstituerte seg som følger: 

Steffen Fløysand Berland – Leder 

Geir Ove Dalland – Kasserer 

Linda Meyer-Bogen – Styremedlem 

Tina Ådlandsvik Hjertås – Styremedlem 

Elin Bratshaug - Styremedlem 

 

Styret har sendt ut faktura på medlemskontigent i velforeningen. Styret har også besluttet å 

gå til innkjøp av nytt postkassestativ ved innkjørselen av feltet, og har fått dette montert og 

malt. I samband med at styret deltok i en konkurranse hos XL-Bygg og vant maling til et 

prosjekt, fikk vi også malt lekehus og lekestativ på lekeplassen vår. Dette utgjorde en stor 

visuell forskjell, og er et godt steg på veien videre mot en ny og «levende» lekeplass. Det har 

blitt fokusert mye på områdeplanen, og vi har gjennom flere møter og skriv kommet med 

innspill til kommunen. Vår kampsak har vært praktisk og trafikksikker utforming, og 

punktene om fartshumper i feltet og trygge renovasjonsplasser har vært sentrale. Dette er til 

dels tatt høyde for i den reviderte planen, og vi er spente på fortsettelsen.  

 

 

Dugnad 
Det ble arrangert en fellesdugnad i 2019, i forkant av 17. mai. 

Det ble gjennomført rydding, plukking av søppel og klipping av busker i veikanten, samt 

påbegynt maling av lekestativ. Dette arbeidet ble videreført av styret i etterkant.  

 

Fokus videre 
Styret ønsker å sette fokus på å få et levende nærområde. Vi ønsker å fortsette å ruste opp 

feltets lekeplasser og postkassestativ, og legge til rette for felles aktiviteter og 

arrangementer med lav terskel. Vi ønsker at feltet skal gi et godt førsteinntrykk for 

besøkende, og at det skal være en god plass å være bosatt – for alle. 

 

Tusen takk til alle som har bidratt til boligområdet vårt i 2019 – i form av styreaktiviteter, 

betalt medlemskontigent eller oppmøte på dugnad. 

 

På vegne av styret, 

Steffen Fløysand Berland 

Styreleder 
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RYLANDSHØGDA 

VELFORENING, 

REGNSKAP 2019 :  

   

INNTEKTER :   UTGIFTER :   

Kontigent 5250 Postkassestativ 9175 

Keditrenter 6 Dugnad 1600,8 

  Velf. fellesorg. 734 

  Bank gebyr/trans 24 

    

    

    

Sum :  5256 Sum :  11533,8 

Sparebanken Vest 

konto pr 

31.12.2019: 

7.779,76   

   

 

 


