
Innkalling til årsmøte i Hølen og Såner vel 
14. februar 2019 klokka 19.00 på Hølen Kafe

 1. Konstituering
   • Valg av møteleder
   • Valg av referent
   • Valg av to til å underskrive protokollen
   • Registrering av oppmøte
   • Godkjenning av innkalling og saksliste

 2. Årsberetninger for 2018
   • Stiftelsen Elverhøys orienterer om siste år  
   • Hølen og Såner vels årsberetning gjennomgås

 3. Revidert regnskap for 2018

 4. Styret sitt forslag til nye vedtekter (se vedlegg)

 5. Innkomne saker

  I   Innkjøp og utendørs montering av hjertestarter sentralt i Hølen.
      Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styret behandler saken videre
      Alternativ: Forslaget avvises

  II  Fyrverkeri på Hellige Trekongersaften. Kan tradisjonelt fyrverkeri erstattes med lydsvakt  
       fyrverkeri eller lasershow? 
       Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar at styret sammen med Hellige tre kongerskomiteen  
       behandler saken videre
       Alternativ: Forslaget avvises

  III Velet søker 15 000 kr fra fondet for Barn og Unges vel i Hølen til hest og kjerre på 

                 Julegateåpninga og fyrverkeri på Hellige tre kongersfeiringa.  

 6. Valg av styre, valgkomite og revisor. Valgkomiteen legger frem sin  
  innstilling på årsmøtet.

Eventuelle saker sendes til Hølen og Såner vel  
holenogsanervel@gmail.com, eller  
Even Fyhri, Lille Strandgate 5, 1550 Hølen  
innen 31. januar 2019
Medlemmer av velet har stemmerett ved årsmøtet

Hølen og Såner vel 
Postboks 41 
1550 Hølen 
 
holenogsanervel@gmail.com 
facebook.com/hoelen.saaner.vel 
saanabudstikke.no





Hølen og Såner vel 
PB 41 
1550 Hølen Org.nr. 988927201  Vedtekter 2019 

Vedtekter for Hølen og Såner vel 
 

1. Hølen og Såner vel skal bidra til bedre miljø, trivsel og hygge for beboerne samt delta 

aktivt i alle former for utvikling av området. 

 

2. Hølen og Såner Vel eier Skøienparken og har ansvar for forvaltning og vedlikehold til det 

beste for områdets innbyggere. 

 

3. Alle husstander i området kan være medlemmer. Kontingent fastsettes av årsmøtet. 

 

4. Årsmøtet holdes innen utløpet av februar. Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap 

samt fastsette kontingent. Innkalling til årsmøtet skal skje med fire ukers varsel. Forslag 

som ønskes behandlet må være skriftlig hos styret to uker før årsmøtet. 

 

5. Årsmøtet velger styre bestående av: 

i. Leder (på valg hvert år) 

ii. Kasserer (valgt for to år) 

iii. Fem styremedlemmer (valgt for to år), slik at maksimalt fire medlemmer 

av styret er på valg samme år. 

 

6. Styret velger selv nestleder og sekretær. Styret kan opprette underutvalg etter behov. 

Leder og kasserer innehar stiftelsens signatur. 

 

7. Årsmøtet velger tre representanter med personlige varamedlemmer til Stiftelsen 

Elverhøy. Disse velges for fire år av gangen, og følger kommunestyreperiodene. 

 

8. Årsmøtet velger valgkomite med leder og to medlemmer. Disse velges for to år av 

gangen slik at maksimalt to medlemmer er på valg samme år.  

 

9. Årsmøtet velger to revisorer for to år av gangen slik at de ikke er på valg samtidig. 

 

 



Hølen og Såner vel 
PB 41 
1550 Hølen Org.nr. 988927201  Vedtekter 2019 

10. Hølen og Såner vel forvalter midlene etter Foreningen for barn og unges vel i Hølen 

(FBH) 

a. Formålet for midlene er at de skal komme barn og unge i Hølen til gode 

b. Midlene kan benyttes til å yte økonomisk støtte til prosjekter for barn eller unge i 

Hølen 

c. Midlene skal plasseres på en egen konto – styreleder og kasserer i felleskap 

innehar kontoens signatur. 

d. Bruk av midler etter FBH skal alltid forelegges Hølen og Såner vel sitt årsmøtet. 

Som egen sak på årsmøtet skal følgende godkjennes: 

I. Styrets årsberetning for bruk av midler etter FBH foregående år 

II. Revidert regnskap for bruk av midler etter FBH foregående år 

III. Styrets plan for framtidig bruk av midler etter FBH 

IV. Budsjett for bruk av midler etter FBH  

e. Formålet for bruk av midlene etter FBH kan ikke endres av Hølen og Såner vel. 

Om Hølen og Såner vel vedtas oppløst eller Hølen og Såner vel ikke lenger 

ønsker å disponere midler etter FBH skal styret ta initiativ til å gjenopprette 

Foreningen for barn og unges vel i Hølen. Om dette ikke er gjennomførbart skal 

eventuelle gjenværende verdier etter FBH komme barn og unge i Hølen til gode. 

 

11. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers frist. Dette kan også gjøres 

hvis minst 20% av medlemmene ønsker det.  

 

12. Ved oppløsning av HSV treffer årsmøtet beslutning om anvendelse av foreningens 

midler. Oppløsning krever to tredjedels flertall av stemmene på møtet, samt at to 

tredjedeler av medlemsmassen er representert. Dersom ikke tilstrekkelig antall 

medlemmer møter innkalles det til et nytt årsmøte (frist minimum to uker), og 

beslutningen skal da gjøres med to tredjedels flertall av de tilstedeværende for å være 

gyldig. 

 

13. Vedtektene kan endres av årsmøtet med to tredjedels flertall av de fremmøtte. Skriftlig 

forslag til endring av vedtektene må være styret i hende senest innen utgangen av januar 

måned. 



 Protokoll 
 

Årsmøte 2019 
Foreningen for barn og unges vel i Hølen (FBH) 

 
Dato: Onsdag 6. februar 2019 
Sted: HIK-huset 
Tilstede: Fra styret: 

Ole Thomas Evensen (styreleder), Marius Hultin, Niels Nickelsen,  
Linda Kopp-Skretting 
Medlemmer:  
Even Fyhri 

Tid: 19.30 – 19.55  
  
 
1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen 
Ole Thomas Evensen ble valgt til møteleder og Linda Kopp-Skretting til referent. Even Fyhri og Marius 
Hultin ble valgt til å underskrive protokollen.  
 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  
 
3. Styrets årsberetning 
Årsberetningen ble lest opp av styreleder.    
 
4. Godkjennelse av regnskap  
Regnskapet for 2018 ble presentert av Marius Hultin og godkjent. 
 
5. Forslag fra styre om nedleggelse av foreningen (se eget forslag til vedtak fra styret)  
Dokumentet ‘Nedleggelse av Foreningen for barn og unges vel i Hølen (FBH) og overføring av 
foreningens midler til Hølen og Såner velforening (HSV)’ ble lest opp av styreleder. Dokumentet 
inneholdt forslag til vedtak om oppløsning av FBH ved at midlene overføres til HSV og blir forvaltet der 
etter samme formål som hos FBH.  
Svarbrev fra Skatteetaten ble delt ut og bekreftet at overføring av foreningens midler til HSV ikke vil 
utløse skatteplikt.  
 
Forslaget ble vedtatt. 
 
Hvis HSV i sitt årsmøte den 14. februar 2019 godkjenner overføringen, starter prosessen med å 
oppløse FBH. I motsatt fall fortsetter FBH å eksistere.   
 
6. Eventuell orientering om budsjett  
Det ble ikke orientert om budsjett pga. at forslag i punkt 5 ble vedtatt.  
 
7. Eventuelle saker som er korrekt meldt inn for behandling 
Ingen saker var meldt inn.  

 
Årsmøtet ble hevet ca. kl. 19.50.    
 
Hølen, 10. februar 2019, Linda Kopp-Skretting (protokollfører)  
 
 

Hølen,       Hølen,  
 
 
 __________________________  __________________________ 
 Even Fyhri     Marius Hultin 
 



Vedlegg sak 5 I  Årsmøte Hølen og Såner vel 14. feb 2019 
 

Hei, har en sak til vellet eller forslag til årsmøte.  
 
Utifra en oversikt finnes det ingen hjertestarter som er lett tilgjengelig for folk i 
Såner og Hølen. Jeg sitter ikke med annen informasjon en at det finnes en på 
Delhi skog på dagtid og flere i Son og to på Ringvoll. Finnes det en mulighet for 
at vellet kan legge til rette for at befolkning kan ha nært tilgang til en 
hjertestarter 24/7?  
 
Mvh Johannes Randem 
 



Vedlegg sak 5 II  Årsmøte Hølen og Såner vel 14. feb 2019 
 

 

Forslag til årsmøte Hølen og Såner Vel 

Vi ønsker at vellet utreder alternativer til fyrverkeri under feiringen 

av Hellig Tre Konger i Hølen. 

 

Det er et økende fokus på skadevirkningene fyrverkeri har på både dyr og noen 

mennesker (f.eks med traumer, angst og/eller er på autismespekteret o.l), og det er på tide 

å se på mulighetene for andre og mer miljøvennlige måter å skape en feiring som er 

inkluderende og ikke skader dyr og mennesker. 

 

Feiringen kommer bare en uke etter forrige fyrverkeri (som oftest også innbefatter dagene 

før 31.12), i tillegg har Hølen tradisjon for dynamittsalutt på 17.mai. 

Og derfor er det naturlig å tenke på alternativer på akkurat denne dagen. 

 

Vi vet at vi som opplever dette så belastende er i mindretall, men mange har dyr og ser 

hvor traumatiserende det kan være for disse. 

I tillegg har vi jo et vilt dyreliv i Hølen og omegn. 

 

Minst to byer i Sverige (Lidköping og Boden) har de siste årene valgt å ha lys/lasershow i 

stedet for fyrverkeri på nyttårsaften. 

Butikkjeden Bauhaus i Sverige har sluttet å selge fyrverkeri: 

 

«Fyrverkeri er fine å se på, men de forårsaker både personskader og branner hvert år. De 

er i tillegg skadelig for miljøet, for eksempel gjennom utslipp av metaller, og skremmer 

hunder, hester og ville dyr. Fyrverkeri kan dessuten være ubehagelig for mennesker som 

har krigsopplevelser bak seg. Nå håper vi at våre konkurrenter omfavner vår avgjørelse. 

Det finnes jo mer harmløse måter å feire høytider på, uttaler Saxne i en pressemelding.» 

(Markedsføringssjef Johan Saxne, 13/12-2016) 

 

Det har også kommet på markedet lydløst fyrverkeri, uten at vi har kjennskap til hvordan 

dette fungerer. 

Med vennlig hilsen medlemmene 
Cecilie, Emma og Øystein 
26/1-19 
 



Hølen og Såner Vel 2018

Resultatregnskap pr 31.12

Inntekter 2018 2017
Kontingent  kr  41 350,35  kr  42 600,00 
Leieinntekter  kr  2 000,00  kr  -   
Renter  kr  200,32  kr  300,28 
Tilskudd prosjekt (gangvei/park)  kr  80 300,00  kr  -   
Andre tilskudd  kr  32 500,93  kr  31 302,06 
Salgsinntekter arrangement  kr  4 350,00  kr  33 542,41 
Inntekter H3K  kr  19 578,65  kr  -   
Sum inntekter  kr  180 280,25  kr  107 744,75 

Utgifter
Arrangement  kr  19 282,13  kr  36 037,57 
Drift  kr  21 134,52  kr  66 005,54 
Bankomkostninger  kr  1 591,97  kr  974,27 
Styre/årsmøte  kr  2 495,38  kr  4 700,00 
Utgifter prosjekt (gangvei/park)  kr  88 054,50  kr  17 065,00 
Utgifter H3K  kr  20 522,97  kr  -   
Sum utgifter  kr  153 081,47  kr  124 782,38 
Årsresultat  kr  27 198,78  kr  -17 037,63 

Bankkontoer 2018 2017
DnB Brukskonto 7874.05.34350  kr  223 700,22  kr  195 196,15 
DnB Sparekonto 1602.55.24733  kr  501,49  kr  787,78 
SpareBank1 Sparekonto 1080.23.64755 kr  20 751,66  kr  20 665,66 
Sum  kr  244 953,37  kr  216 649,59 
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Balanse pr 31.12 2018

Elendeler (Aktiva)
Kasse  kr  12 120,00 
DNB Brukskonto 7874.05.34350  kr  223 700,22 
DNB Sparekonto 1602.55.24733  kr  501,49 
SpareBank1 Sparekonto 1080.23.64755  kr  20 751,66 

Sum  kr  257 073,37 

Gjeld og egenkapital (Passiva)
Egenkapital pr 1.01.  kr  229 874,59 

 kr  -   
Årets overskudd  kr  27 198,78 
Egenkapital pr. 31.12  kr  257 073,37 
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Til årsmøtet i Hølen og Såner vel  

Valgt revisors beretning for 2018 

 

Uttalelse om årsregnskapet 

Jeg har revidert årsregnskapet for Hølen og Såner Vel i henhold til gjeldende regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser.  
 
Årsregnskapet for regnskapsåret 2018 viser et overskudd på NOK 27 198,78 

Jeg har utført følgende revisjonshandlinger: 

Jeg har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med gjeldende regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med 
bestemmelsene. 

Konklusjon 

Jeg mener derfor at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med gjeldende regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2018 kan fastsettes som Hølen og Såner Vels 
årsregnskap for 2018. 

 

Hølen, 11.02.2018 

__________________         

Birger Bache-Mathiesen               
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