
Øvre Haukåsen Velforening  Innkalling nr. 4/2019, pr. 12.06.19 

Side 1 av 1 

 

 

Til styret i ØHV 

Innkalling til styremøte i ØHV, 4. juni kl. 1800 i OMV 88 (ca. 2,5 timer). 

 

 
Bemerkninger: Jeg viser til varslingen om kommende styremøte, sendt 23. mai 2019. 

 

Konstituering: Som kjent er det ikke enighet vedrørende referatet fra GF2019. Det jobbes intenst 

med dette. Det forsinker endelig konstituering og framdrift i noen saker.  

I denne situasjonen, er vi egentlig et formelt handlekraftig styre? 

 

Overtagelse: Styret har ikke overtatt alt fra det tidligere styret. Dette gjør at noen saker er 

avhengig av hjelp fra Frode og Ingrid. 

 

Dokumentasjon: Jeg beklager, men det blir utrolig mye dokumentasjon som grunnlag for alle 

sakene. Føler det nesten er for mye til å sende alt til alle. Siden mye er kjent og det 

denne gang blir mest for meg å redegjøre, sender jeg herved selve innkallingen, 

med de vedleggene som er "nye" for dere, som dere bør få lese på forhånd (til 

diskusjon). Jeg medbringer selvfølgelig alt til møtet, og sender gjerne til alle alt 

dere vil ha på forhånd. Bare si ifra.  

 

 

Saksliste: 
Sak 30/2019  Godkjenning av innkalling, v/ leder 

 

Sak 31/2019 Godkjenning av saklisten, v/ leder 

 - Godkjenning av innkalling 

 - Godkjenning av saklisten 

        Sak 32 - Godkjenning av referat fra forrige styremøte  Sendt ut 10. mai 2019 

        Sak 33 - Status økonomi/regnskap,    oppfølging sak 24/2019 

        Sak 34 - Status protokoll fra GF/2019,    oppfølging sak 25/2019 

        Sak 35 - Status «Fartsdemping i bakken»,   oppfølging sak 25/2019 

        Sak 36 - Status «Forslag til nytt system for elbil-ladning», oppfølging sak 25/2019 

        Sak 37 - Status «Konstituering, tittel og signaturspørsmål» oppfølging sak 26/2019 

        Sak 38 - Status «Oppgavefordeling internt i styret», vedlegg oppfølging sak 26/2019 

        Sak 39 - Status «Kompensasjon for styre-arbeidet», vedlegg oppfølging sak 27/2019 

        Sak 40 - Status «Oppgavelisten fra siste styremøte»  oppfølging sak 28/2019 

        Sak 41 - Status «Vårdugnad 2019» 

        Sak 42 - Tilsyn elektrisk anlegg i garasjene (Hafslund) 

        Sak 43 - Varsel om overflatevann i sluk ved OMV 106 

        Sak 44 - Krav om endring i protokoll fra GF/2016 

        Sak 45 - Eventuelt    (   Er det andre saker vi bør ta opp?) 

        Sak 46 - Oppgaver de neste 3 uker 

        Sak 47 - Fravær og møteplan 

 

Vel møtt. 

 

Innkalling v/: Roar Lüthcke, Styreleder 

 For Øvre Haukåsen Velforening 

 


