
Protokoll fra årsmøte i Konglungen Vel 2022 for 
dri8såret 2021 
Tid:    Mandag 14. mars 2022 kl 19:00.  
Sted:    Ve9re Hotel.  
Antall fremmø9e:  20, inkludert 5 personer fra styret. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

- Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent 

2. Valg av ordstyrer: Jan Olsen ble valgt Ll ordstyrer. 

Møteprotokoll: Ida Litland og Katharina Totland 

3. Gjennomgang av årsberetning for Konglungen Vel og veilaget 

Styret presenterte sine arbeidsoppgaver. 

- Det var ingen kommentarer Ll årsberetningen 

4. Revidert regnskap 2021 for Konglungen Vel og veilaget 

Liv Gjellebæk gjennomgikk revidert regnskap for 2021. 

- Det var ingen kommentarer Ll regnskapet. 

5. BudsjeVorslag 2022 

Liv Gjellebæk presenterte budsje9 for 2022. 

- Det var ingen spørsmål eller kommentarer Ll budsje9et. 

         6.      Valg: Martha Takvam presenterte valgkomiteens innsLlling: 

Styret: 

Henning Ruud – Styreleder (nyvalgt) 

Pe9er Trebler – Styremedlem (ikke på valg) 

Katharina Totland – Styremedlem (ikke på valg) 

Liv Gjellebæk – Styremedlem (gjenvalgt) 



Åse Eimhjellen - Styremedlem (nyvalgt) 

Gunnar Erlandsen – Styremedlem (nyvalgt) 

Revisor:  

Martha Takvam (gjenvalgt) 

Valgkomite:  

Thor E. Thoeneie (leder), Andreas Litland og Martha Takvam (gjenvalgt) 

Festkomite:  

Styret tar iniLaLv Ll å se9e sammen en ny festkomite 

6. Innkomne forslag: 

- Det var ingen innkomne forslag fra medlemmene. 

7. Eventuelt 

- Det ble sLlt spørsmål Ll om Konglungen Vel har vært involvert i trefelling på Kuodden. Jan 
Olsen fra styret har delta9 på befaring med representanter fra Sameiet Sundbakken  og 
kommunen, utover det har ikke styret vært involvert. Det er Sameiet Sundbakken som er 
iniLaLvtaker og står bak gjennomføringen. 

- Spørsmål om styret kjenner Ll planer om felling av Edelgran. Styret er ikke kjent med 
planer for de9e. 

- Forslag Ll at styret kunne ta iniLaLv Ll utbedring av gammel sL over Hospitalsåsen. 

- Det ble fremmet ønske om å se9e inn gjerde rundt kunstgresset ved Konglungen 
Tu`epark for å hindre at gjess kommer inn på gressma9en 

- Spørsmål om styret har mo9a9 Llbakemelding fra kommunen om Handikapplasser og 
toale9er ved Tu`eparken. Styret har ikke hørt mer fra kommunen på nåværende 
Ldspunkt.  

- Sommerfest på Kråka 10 juni – noter dato, vi kommer Llbake med invitasjon. 

Ida Litland og Jan Olsen fra styret ble takket av med blomster for innsatsen.


