
 

Årsmøtereferat Lindeberg Vel 
 

Tid: 26. mai 2021, kl. 18:00 
Sted:  Digitalt 
Til stede: 17 medlemmer av vellet, inkludert 5 fra styret 
Fra Styret: Per Inge Nordvik, Irene O. Snellingen, Ingrid Skjerdal, Per Oppegård, 
 Bjarne Sletner 
 
Agenda: 

1. Konstituering 
2. Årsberetning 
3. Regnskap  
4. Kontingent 

5. Budsjett 
6. Valg 
7. Innkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
1. Konstituering 
Leder Per Inge Nordvik åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Innkallingen ble offentliggjort 
på Facebook-siden til Lindeberg Vel, undergruppen «Vi som bor på Lindeberg (2016 Frogner), 
på nettsiden http://lindebergvel.org og som oppslag på de fleste postkassestativer rundt om 
på Lindeberg. Vedtektene sier at årsmøtet skal gjennomføres innen utgangen av april hvert år. 
I år har retningslinjer ifm. smittesituasjonen i Lillestrøm gjort at det ikke har vært mulig å holde 
et fysisk årsmøte. Det ble derfor valgt et åpent Teams-nettseminar. Innkallingen og dagsorden 
ble godkjent og årsmøtet var beslutningsdyktig. 
 
Følgende ble valgt: 
 Ordstyrer Per Inge Nordvik 
 Referent Irene O. Snellingen 
 Signering av referat Jonas Vågåsar / Gunnhild Kjos 
 
2. Årsberetning 
Årsberetning ble delt på skjerm og gjennomgått. Det kom ingen kommentarer til beretningen 
og denne ble dermed godkjent. Årsberetningen ligger i arkivet på nettsiden: 
http://lindebergvel.org 
 
3. Regnskap  
Regnskapet ble delt på skjerm og gjennomgått. Revisorene hadde på forhånd revidert og 
godkjent regnskapet iht. tidligere etablerte retningslinjer.  
Kommentar fra «salen»: 

- Hvorfor er det ikke tatt ut styrehonorar til leder i 2020? 
- Svar: Styreleder har avstått fra å ta ut honorar pga. kort styreperiode  

(8 mnd. og redusert aktivitet pga. korona-restriksjoner).  

Regnskapet ble godkjent. Regnskapet ligger i arkivet på nettsiden: http://lindebergvel.org 
 
4. Fastsetting av kontingent  
Kontingenten ble vedtatt uendret på kr 175. 
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5. Budsjett  
Budsjettet ble delt på skjerm og gjennomgått under møtet. Budsjettet for 2021 er satt opp 
komplett med en inntekts- og utgiftsside som balanserer. Det er foreslått å benytte litt mer 
enn forventet inntekt i 2021 og overskytende tas fra egenkapitalen. Det var ingen innsigelser 
og budsjettet ble deretter godkjent. Budsjettet ligger i arkivet på nettsiden: 
http://lindebergvel.org 
 
6. Valg  
Styret i 2020 har bestått av: 
 
 Leder:  Per Inge Nordvik (ikke på valg) 
 Kasserer:  Ingrid Skjerdal 

Sekretær/Info:  Irene O. Snellingen (ikke på valg) 
 Styremedlem:  Bjarne Sletner 
 Styremedlem:  Per Oppegård 
 Styremedlem:  Lars Nepomuceno 
 Varamedlem:  Ann-Kristin Honsrud 
 Revisor:  Tore Kalleberg (ikke på valg) 
 Revisor:  Egil Lunderø 
 Valgkomite:  Tore Worren (ikke på valg) 
 Valgkomite:  Øystein Borlaug 
 
Valgkomiteen har kontaktet kandidater til ledige verv og følgende har akseptert å bli valgt til 
styret i 2021: 
 
 Leder:  Per Inge Nordvik (1 år igjen) 
 Kasserer:  John Magne Gitmark (2 år) 
 Sekretær/Info:  Irene O. Snellingen (1 år igjen) 
 Styremedlem:  Ann-Kristin Honsrud (2 år) 
 Styremedlem:  Jan Erik Johansen (2 år) 
 Styremedlem:  Rune Bye (1 år) 
 Varamedlem:  (ingen kandidat) 
 Revisor:  Tore Kalleberg (1 år igjen) 
 Revisor:  Roger Kjos (2 år) 
 Valgkomite:  Tore Worren (1 år igjen) 
 Valgkomite:  (ingen kandidat) 
 
Som vist over mangler ett varamedlem og ett valgkomitemedlem. Det er ikke avgjørende for å 
drive vellet i 2021. Det kom ingen innsigelser til foreslåtte kandidater og at to verv foreløpig 
står åpent. Valget ble godkjent. 
 
  

http://lindebergvel.org/


 
 
 
 

 
Lindeberg Vel – Referat fra årsmøte 2021  Side 3 
 
 
 

7. Innkomne forslag 
Det var to innkomne forslag til årsmøtet: 
 
a) Opprettelse av en dugnadskomite.  

Hensikten er å ha en komite som kan arrangere dugnader. Vi har turområder der det 
trengs å rydde stier, bygge solide klopper osv. Vellet har avsatt penger til slike formål, men 
det er behov for noen til å iverksette tiltakene. Dugnadskomiteen må være koblet til styret 
som tar seg av det formelle med kontakt med grunneiere og kommunen om tiltakene. 
* Kommentar: 

Det var enighet om at det var en det var en god idé. Utfordringen er selvfølgelig å finne 
en/to personer som kan drive komiteen, planlegge hva som skal gjøres og engasjere en 
gruppe/hele befolkningen til gjennomføring avhengig av type dugnad. Et par av 
tilhørerne ønsket å være med, men komiteen fikk ikke umiddelbart en/flere leder(e). 
Styret fikk i oppgave å se etter aktuelle kandidater / utlyse behovet i nyhetsbrev og på 
Facebook. 
 

b) Det har blitt hogd en del skog i området rundt Kjerkefjellet/Vilbergfjellet. Det har blitt fin 
utsikt, eksempelvis fra skogs/landbruksveien på sørvestsiden av fjellet. Her er det utsikt til 
Lindeberg bebyggelsen, sørvestover mot Frogner og Skedsmokorset osv. Foreslår at styret 
undersøker muligheten for å kunne sette opp en gapahuk eller lignede hvor folk kan 
treffes og sitte og nyte utsikten. Dette vil være et godt tiltak både for barnefamilier og 
andre. Dette må være en oppgave for dugnadskomiteen å gjennomføre tiltaket. 
* Kommentar: 

Igjen en god idé som tas videre med en dugnadskomité når denne opprettes. 

8. Eventuelt – ordet fritt: 
- Det er fortsatt en stor del av Lindebergs befolkning som ikke kjenner til velforeningens 

arbeid og at foreningen har en årlig inntekt fra utleie av eiendommen som barnehagen 
er bygget på. Denne inntekten er ment å brukes til felles nytte og som foreslått 
budsjett baserer seg på. 

- Tiltak: Øke mengden informasjon fra styret til beboere; utdeling i postkasser, 
oppslag, Facebook-side og -gruppe, samt nettsiden må brukes hyppigere til 
informasjonsdeling.  
 

- Det er dessverre økende støy fra trafikk, anleggsarbeid, ventilasjonsanlegg m.m. ved 
de to industriområdene på Lindeberg. I tillegg er det bare spørsmål om tid før 
arbeidene på det nye Smedstua-området (langs Trondheimsveien mellom Mo gård og 
Sørum Næringspark) starter også. Hva kan gjøres?  

- Kommentar/tiltak: 
I forbindelse med alle reguleringssakene som har vært i tidligere år om 
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næringsparkene har velforeningen kommentert og protestert mot planene 
uten å bli hørt. Vellet har argumentert om redusert trivsel på boområdene og 
problematisk trafikkavvikling i forbindelse med næringsområdene og det viser 
seg at vi hadde rett.  
 
Vi kan dessverre ikke gjøre annet enn å melde fra til kommunen og Vegvesen 
om saker og situasjoner som oppstår og be om tiltak til forbedring. 
Velforeningen er bare sammensatt av enkeltpersoner som bor på ulike steder 
på Lindeberg og vi kjenner ikke til alt som skjer og som det bør varsles om. Vi 
er avhengige av tilbakemeldinger fra alle beboere på Lindeberg om saker som 
vi kan bidra til å bringe videre. Bruk Facebook-siden/-gruppen eller send oss en 
e-post på: kontakt@lindebergvel.org om ting som det bør tas tak i. 

 
Det var ingen flere saker på agendaen og møtet ble avsluttet. 
 
 
Lindeberg, 10. juni 2021 
 
Irene O. Snellingen, referent (sign.) 
 
 
Referatet godkjennes digitalt: 
 
Jonas Vågåsar (sign.) Gunnhild Kjos (sign.) 
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