Årsmelding og revidert saksliste for Årsmøte 2018.
Årsmøte 7. mars kl. 18.00 på Vikan Grendahus.

Saksliste:
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Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder, referent og protokollsignérere.
Årsmelding.
Revidert regnskap.
Kontingent.
Orientering om turstien til Sandstølen.
Forslag om vedtektsendring.
Fastsette kontingent
Valg.

Detaljer sak 7.
Ved gjennomgang av vedtekter for Vikan velforening ønsker styreleder å påpeke at vedtektene slik
de foreligger per i dag så er gjeldende praksis at valgkomiteen velger sine egne
valgkomiteemedlemmer.
Denne praksisen strider mot habilitetsprinsippet og styreleder foreslår å endre vedtektene slik at det
er sittende styre som foreslår valgkomitemedlemmer for årsmøte.
Foreslår følgende tillegg i vedtektene:
«§7 Styresammensetning.
§7.5 Valgkomite på to medlemmer for 2 år, men slik at bare en går ut om gangen. Valgkomité
foreslås og innstilles av sittende styre.»

«§9 Velforeningens ledelse (styret).

§9.2 Styret skal:
- Innstille valgkomiteens medlemmer for årsmøtet jf. §7.5.»

Detaljer sak 8.
Styrets innstilling er uendret kontingent for 2019.

Tillitsverv 2018
Styret:
Leder:
Per Ingvar Nyheim (på valg)
Styremedlemmer:
Guttorm Heggstad (på valg)
Gunnhild Ø. Hansen (på valg)
Kai Even Solheim (ikke på valg)
Malene Haukås (valgt for 1 år, på valg)
Varamedlemmer:
Britt Karola Gule (på valg)
Kåre Eriksen (på valg)

Revisorer:
Inge Eidem (på valg)
Palmer Sjåholm (på valg)

Valgkomité:
Anne Lise Male (på valg)
Jorunn Gundersen (ikke på valg)

Årsberetning.

2018 har vært et år uten de store begivenhetene når det gjelder aktiviteter i velforeningen.
Det har blitt arrangert følgende:
Ryddeaksjon
St.hans-feiring ved lekeplassen.
Basar.
Bildekvelder.
Ryddeaksjonen gikk for seg i vante former med innsamling langs veiene våre, i tillegg ble det
utført stedvis plastdugnad med innsamling av store mengder herreløst plastavfall på holmer
og i strandsonene rundt omkring.
St.hans-feiringen ble avholdt på grendahuset med bålbrenning, salg av rømmegrøt og
grilling. Tross gråvær så var det et godt oppmøte.
Basaren ble i år igjen en suksess med historisk mye premier, det var fullt hus og pengene satt
løst hos de oppmøtte.
Det ble avholdt bildekvelder i samarbeid med Hustad Sogelag den 3. mai og 4. oktober.
Dette er godt besøkte arrangement som appellerer spesielt til den eldre garde og det dukker
opp en del utflyttede vikere samt folk som har slekt fra Vikan.
Det har vært enkel bevertning med kaffe og brødmat.
I tillegg kan det nevnes at det har vært en del aktivitet rundt etablering av to fiberaktører i
bygda. Både NEAS og Istad Fiber har hatt åpne informasjonsmøter på grendahuset ifm. deres
utbyggingsplaner. Vikan velforening har inngått avtale med etablering av begge aktører på
grendahuset og vil samtidig motta sponsorat fra begge aktører samt avtale om fri bruk i en
tidsbegrenset periode etter innstallering.

Årsoppgjør Vikan Velforening
Resultatregnskap

2018

2018

2017

Inntekter
Kontingenter
Arrangement (basar, loppemarked m.m.)
Utleie av lokaler
Reklamegalleri
Grasrotandelen
Renteinntekter - gebyr

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Sum inntekter egen drift

13 750,00
42 503,00
37 500,00
10 500,00
3 326,47
3 754,83

kr
kr
kr
kr
kr
kr

11 250,00
41 756,08
34 145,00
15 000,00
1 484,00
2 667,35

kr

111 334,30 kr

106 302,43

Tilskudd Kulturmidler og næringsliv

kr

4 000,00 kr

9 000,00

Sum inntekter totalt

kr

115 334,30 kr

115 302,43

Kostnader
Innkjøp til arrangement
Renovasjon, komm.avg., strøm og forsikring
Vedlikehold og forbruk
Innbo og utstyr
Regnskap- og datakostnader

kr
kr
kr
kr
kr

Sum kostnader
Overskudd overført til egenkapital

12 795,39
53 740,89
27 099,95
8 399,50
838,00

kr
kr
kr
kr

38 027,00
23 330,38
27 728,10
-

kr

102 873,73 kr

89 085,48

kr

12 460,57 kr

26 216,95

Balanse

2018

2017

Eiendeler
Bygning, lekeplass og uteplass
Kundefordringer
Innbo og utstyr
Kasse
Bankinnkskudd
Sum eiendeler

kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 000 000,00
2 000,00
414 800,81
2 000,00
875 689,85
4 294 490,66

kr 3 000 000,00
kr
14 500,00
kr
414 801,00
kr
2 000,00
kr
656 042,33
kr 4 087 343,33

kr
kr
kr
kr
kr

4 088 792,14
12 460,57
191 750,00
1 487,95
4 294 490,66

kr 4 062 575,38
kr
26 216,95

Egenkapital og forpliktelser
Egenkapital
Årets resultat overført egenkapitalen
Ikke avregnet tilskudd til turstien
Forpliktelser (gjeld)
Sum egenkapital og forpliktelser

kr
-1 449,00
kr 4 087 343,33

VEDTEKTER FOR VIKAN VELFORENING

§ 1 Navn
Foreningens navn er Vikan Velforening
§ 2 Formål og virkemidler
2.1 Ivareta medlemmenes felles interesser i bygda, og søke å utvikle stedet til et trygt og godt
bomiljø. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.
2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.
2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoneri saker av felles
interesse.
2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor
kommunen og andre offentlige instanser.
2.5 Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i
den daglige drift.
§ 3 Velforeningens geografiske område.
Vikan.
§ 4 Medlemskap.
4.1 Enhver som bor eller eventuelt har eiendom innen området kan bli medlem.
Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver
tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å
ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen styret har satt.
4.2 Beboere som gjennom flere år har vist stor innsats og interesse for stedet og
velforeningsarbeidet kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret.
4.3 Medlemmer som handler i strid med Velforeningens formål eller opptrer på en
måte som skader foreningens renommé kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av
årsmøtet.
§ 5 Kontingent.

5.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som
ikke har betalt kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.
5.2 Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Årsmøte
Velforeningens besluttende organer er: Årsmøte, medlemsmøte, styret.
6.1 Årsmøte er Velforeningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen
utgangen av første kvartal.
6.2 Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn dersom minst 50% av medlemmene skriftlig
fremlegger krav om det. På ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er årsak til
innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles på 2 ukes varsel.
6.2 Forslag som skal behandles av årsmøte må være styret i hende senest 2 uker før møte. Innkalling
til ordinært årsmøte vedlagt foreløpig saksliste, skal kunngjøres minst 4 uker før det skal holdes. Alle
medlemmer har rett til å sende frem forslag til årsmøte for behandling. Saksliste med oversikt over
alle innkomne forslag skal bekjentgjøres senest 1 uke før møte holdes. Årsmøtet er vedtaksført med
det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme.
6.3 Årsmøte skal:
• Velge møtedirigent, sekretær, 2 til å underskrive protokoll og tellekorps.
• Fastsette saksliste, eventuell forretningsorden.
(Posten "eventuelt" kan ikke stå på sakslista til et årsmøte.)
• Føre protokoll og godkjenne denne, enten selv eller ved fullmakt til styret.
• Behandle styrets arsmelding.
• Behandle årsregnskapet med revisjonsberetning.
• Behandle innkomne forslag.
• Fastsette kontingent.
• Behandle Velforeningens budsjett for kommende periode.
• Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte saksliste.
6.4 Styremedlemmer, varamedlemmer og med de komiteer årsmøte finner nødvendig velges
ved særskilte valg. Valget skal foregå ved hemmelig avstemning dersom noen krever det.
6.5 Andre saker enn de som er ført opp på sakslisten, kan årsmøte ikke gjøre vedtak i.
Benkeforslag om vedtektsendringer kan ikke tas opp til behandling uten at dette har samband
med forslag som er satt fram på vanlig måte.
§ 7 Styresammensetting.
7.1 Styret skal ha minst 5 medlemmer med 2 vara medlemmer

7.2 Leder skal velges for 1 år om gangen. De andre i styret skal velges for 2 år, men slik at
bare 2 går ut om gangen.
7.3 Varamedlemmene skal velges for 1 år. Første vara medlem møter fast i styret med tale og
forslagsrett men ikke stemmerett.
7.4 Årsmøtet skal videre velge 2 revisorer for 1 år.
7.5 Valgkomite på to medlemmer for 2 år, men slik at bare en går ut om gangen.
7.6 Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt skal et

vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte
stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår
skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene
skal anses som ikke avgitt.
7.7 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte
som er stemmeberettigede om ikke vedtektene bestemmer noe annet.
7.8 Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.
§ 8 Medlemsmøter
8.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8
dager forut. Det skal avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.
§ 9 Velforeningens ledelse (styret)
9.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom
årsmøtene. Styret konstituerer seg selv.
9.2 Styret skal:
• Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
• Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre
instanser
• Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens
økonomi
• Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
• Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter og
representere foreningen utad.
9.3
Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av
styremedlemmene forlanger det.
9.4 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal
protokollføres, likeså alle dissenser som forlanges.
9.5 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett
til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder
og kasserer før utbetaling.
Regnskapsåret går fra 1. januar til 31. desember.
9.6 Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant styrets leder møter.
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.
§ 10 Vedtektsendringer.
10.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§ 11 Oppløsning, sammenslutning og deling.
11.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt
med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal
skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå
avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre og får stilling som avviklingsstyre
om intet valg foretas.
11.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen
arbeider for. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
11.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 11). Styret skal i den forbindelse utarbeide en
plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller
deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Valgkomiteéns forslag
På grunn av uregelmessigheter vedrørende tillitsverv vil styret henstille til to 1årsverv for gjeldende valg, dette for å nullstille uregelmessighetene slik at
tillitsvervene overlapper jf. §7.2.
Innstilt leder har et år igjen av sin tillitsperiode men går over i ledervervet som
er kun 1 år jf. §7.2.
Endelig oppsett avgjøres ved valgvotering.
Styret:
Leder:
Kai Even Solheim (1 år)
Styremedlemmer:
Bente Solheim (1 år)
Marit E. Solheim (1 år)
Karolina Neumann (2 år)
May Christin Engeli (2 år)
Varamedlemmer:
Britt Karola Gule (gjenvalg)
Per Gundersen (ny)

Revisorer:
Inge Eidem (på valg)
Palmer Sjåholm (på valg)

Valgkomité:
Per Ingvar Nyheim (ny)
Jorunn Gundersen (ikke på valg)

Revidert regnskap

Som følge av at revidert regnskap ikke er kommet i styrets hende per 04.03.19
så publiseres ikke dette i årsmeldingen.
Revidert regnskap vil bli tilgjengelig på årsmøtet og eventuelle endringer vil bli
belyst.

