Innkalling til generalforsamling i
Solemskogen velforening
29. september 2021
kl. 19.20 på grendehuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og opptelling av stemmeberettigede medlemmer
Valg av referent
Valg av 2 medlemmer som sammen med styreleder skal underskrive
protokollen fra Generalforsamlingen
Vi minnes avdøde beboere på Solemskogen
Årsmeldingen fra styret
Revidert regnskap og budsjettforslag
Innkomne saker
Valg

Vedlagt ligger årsmelding, innkomne saker og valgkomiteens innstilling.

Styret i Solemskogen velforening

SAK 5 – ÅRSMELDING 2020-2021
1. Tillitsverv
Solemskogen velforening har hatt følgende tillitsvalgte for 2020-2021:
Veilagets styre
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Sigurd Vestrheim
Else Leona McClimans
Ted Walkington
Silje Opheim
Ingar Johansen
Hilde Fagervik Morton
Joachim Bernhardsen (kasserer fom. oktober 2020)

Veilagets revisor
Revisor
Anne Mette Riddervold og Ståle Søbye
Valgkomité
Øyvind Paulsrud
Inge Solberg
Festkomité
Silje Lied
Trude Drægni
Fredrik Foerster-Massey
Ritva Laitinen
Utleieansvarlig grendehuset
Janne Kolstad

2. Møtevirksomhet
Generalforsamling
Generalforsamling for Solemskogen velforening ble avholdt 16. september 2020 på
grendehuset. Protokollen ligger tilgjengelig på velets nettsider.
Velforeningens styre
Styret har gjennomført møter ved behov. På grunn av Covid-19 og nedstengning av Oslo i
2020 og 2021 har aktiviteten vært lavere enn normalt.
Festkomitéen
Av naturlige årsaker har det vært få felles festligheter, men det tar vi sikte på å ta igjen.

3. Saker til behandling og diskusjon i styret
Grendehuset/idrettsbanen
Det er ukentlig tilsyn av grendehuset. Velforeningen har et godt samarbeid med
Solemskogen Naturbarnehage. Velforeningen har mottatt frivillighetsmidler fra bydel
Nordre Aker til vedlikehold av eiendommen, samt brøyting av skøytebanen. Det er også
gjennomført dugnader på grendehuset og tradisjonen tro er én vegg malt sommeren 2021.
Trafikksikkerhet
Velforeningen fortsetter arbeidet med å overtale kommunen til å etablere fartsbegrensende
tiltak i Solemskogveien.
Avvikling av skolebuss for elever ved Kjelsås skole
Kjelsås skole har i juni 2021 avviklet skolebuss for elever ved Kjelsås skole.
Velforeningen har inngitt merknader til forhåndsvarsel som er sendt til foreldrene, og
arbeider med saken for at tilbudet om skolebuss skal reetableres.
Utleie av velhuset
Av naturlige årsaker har utleievirksomheten på grendehuset vært mer beskjeden enn
tidligere.
4. Økonomi
Velforeningen har en god økonomi.
5. Informasjon
Aktuell informasjon publiseres på nettsidene, på Facebook-gruppa Solemskogen og i
postkasser.
Ta gjerne kontakt med styret hvis du lurer på noe!

SAK 6 – REVIDERT REGNSKAP OG BUDSJETTFORSLAG
Revidert regnskap for 2020 og budsjettforslag er ikke ferdigstilt og publiseres senere.

SAK 7 – INNKOMNE SAKER
1. Grendehuset
Grendehuset eies av Oslo kommune (Boligbygg), men disponeres og leies ut av
velforeningen. Styret ønsker innspill til hvorvidt det er ønskelig å ta initiativ overfor
Boligbygg for å overta eiendommen for å sikre videre drift av barnehagen og videreføre
dagens bruk av grendehuset. Saken legges frem som en diskusjonssak, uten innstilling fra
styret.
2. Privat grunnskole i Solemskogen
Lisa Marie Hareide informerer kort om planer for å etablere privat skole i tilknytning til
grendehuset. Saken legges frem som en diskusjonssak, uten innstilling fra styret.
3. Loppemarked
Lisa Marie Hareide ønsker å gjennomføre loppemarked til inntekt for barnehagen,
velhuset og/eller aktiviteter for barn og unge i Solemskogen. Lisa Marie Hareide
orienterer.
4. Lokale saker
Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU) i Nordre Aker behandler for tiden følgende saker i
vårt område:
1. Alpinanlegg i Grefsen- og Trollvannskleiva
2. Rulleskitrasé på Linderudkollen
3. Turvei mellom Burås og Lilloseter (Burås-Sinober-Sørskogen-Lilloseter)
Det er erfaringsmessig forskjellige syn på slike saker blant beboere på Solemskogen, og
velforeningen har ikke gitt innspill i sakene, eller deltatt i FSU.

SAK 8 – VALG
Valgkomiteens forslag til Generalforsamlingen i Solemskogen Velforening 2021:
Styret
Leder:

Sigurd Vestrheim

Ikke på valg

Nestleder:

Dag Wigum

På valg for 2 år

Kasserer:

Mai-Lis Berg

På valg for 1 år

Sekretær:

Lavanya Thiruchelvam-Kyle

På valg for 2 år

Styremedlem: Hilde Fagervik Morton

Ikke på valg

Styremedlem: Monica Ormerod Skaarud

På valg for 2 år

Styremedlem: Anne Katrine Haga

På valg for 2 år

Utleieansvarlig grendehuset
Janne Kolstad

På valg for 2 år

Festkomite
Silje Lied

Ikke på valg

Trude Drægni

Ikke på valg

Lisa Maria Hareide

På valg for 2 år

Kristian Ormerod Skaarud

På valg for 2 år

Revisorer
Anne Mette Riddervold

Ikke på valg

Ståle Søbye

På valg for 2 år

Valgkomite
Øyvind Paulsrud

På valg for 2 år

Inge O. Solberg

Ikke på valg

