
Generalforsamling 
i 

Skytten Huseierforening 
Torsdag den 16. mars 2006 klokken 19:30 

 
Det innkalles herved til generalforsamling torsdag den 16. mars kl. 19:30 på 
Gommerud Skole, landskap 3. Inngang ved tilsynsvakten i underetasjen mot øst. 
 
Vedtektene krever at det er minst 30 husstander representert for at 
generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig, Vi håper at flest mulig tar seg tid til 
å komme slik at vi får dette unnagjort på første forsøk. 
 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter  
2. Valg av ordstyrer og referent 
3. Valg av representant og vara til Gommerud Vel 
4. Årsberetning og regnskap 
5. Godkjenning av budsjett for 2006 og fastsetting av medlemsavgift 
6. Valg av styremedlemmer, revisor og dugnadssjefer 
7. Saker, forslag fra Styret 
8. Informasjon fra Styret 

 
For utdypende saksliste, regnskap 2005 og budsjett 2006 se 
http://www.skytten-huseierforening.net
 
 
 
Vedlagte fullmaktskjema kan benyttes og sendes med en god nabo dersom du/dere 
ikke kan komme. 
 
 
 
FULLMAKTSKJEMA GENERALFORSAMLINGEN 2006  
 
 
Jeg_________________________________________________________________ 
 
med adresse_________________________________________________________ 
 
gir herved___________________________________________________________ 
 
med adresse_________________________________________________________ 
 
fullmakt til å stemme på mine vegne på Generalforsamlingen den 16. mars 2006. 
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http://www.skytten-huseierforening.net/


Vedlegg: 
1. Regnskap 2005 
2. Budsjett 2006 
 
1. Godkjenning av innkalling og fullmakter 
 
2. Valg av ordstyrer og referent 
Styret foreslår 
Ordstyrer: Bjørn Sandvik, leder Skytten Huseierforening 
Referent:  Hélen Skarphagen, sekretær Skytten Huseierforening 
 
3. Valg av representant og vara til Gommerud Vel  
Bærum Velforbund har avholdt 2 møter for etablering av Gommerud Vel og 
representanter fra boligsameier og huseierforeninger er blitt enige om å sette opp 
saken på sine generalforsamlinger/årsmøter med det som formål å få støtte for 
velarbeidet og finne personer som kan gå inn i et styre for velforeningen. 
 
For det er mange oppgaver å gripe fatt i for et styre i Gommerud Vel: 

• Samordnete løsninger for hele området vil kunne gi innsparinger for 
huseierforeninger og boligsameier. 

• Kontaktordningen med kommunen og mulighetene for å påvirke viktige 
saker i bomiljøet (for hvem ønsker vel Skytten som ny trikkegate på 
Rykkinn). 

• Saker som kommer: Kolsåsbanens forlengelse i forhold til eksisterende 
kollektivtilbud, trafikkforhold, fortsatt kamp for fullverdig bibliotek, midler til 
tur- og gangveier, lekeområder og fritidsanlegg m.v. 

• Styret i velforeningen får muligheter for å søke midler til tiltak i området. 
 
Fordelene er mange, men forutsetter kollektivt medlemskap av huseierforeningen. 
Dette innebærer en årlig medlemsavgift à 75,- per medlem. 
 
Det skal velges en representant og en vara. 
 
Følgende forslag er kommet: 
Hélen Skarphagen Skytten 37 
… 
 
4. Årsberetning og regnskap 
Styret har siden forrige årsmøte hatt følgende sammensetning: 
Bjørn Sandvik  Leder 
Stig Kvisle  Kasserer 
Hélen Skarphagen Sekretær  På valg 
Lars Erik Holth  Styremedlem 
Manuel Valdes  Styremedlem  På valg 
Gro Lunderby  Styremedlem  På valg 
 
Det har vært avholdt 4 styremøter. 
 
Regnskapet for 2005 er vist i Vedlegg 1 
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5. Godkjenning av budsjett for 2006 og fastsetting av medlemsavgift 
Medlemsavgiften p.t. kr. 2.700,-. 
 
Budsjettet er vist i Vedlegg 2. 

 
6. Valg av styremedlemmer, revisor og dugnadssjefer 
Styremedlemmene velges for 2-to år. 
Det skal velges 3 nye styremedlemmer. 
 
Følgende forslag er kommet: 
… 
… 
… 
 
Styret foreslår for revisor: 
Morten Opsahl, Skytten 5 
 
Styret foreslår som dugnadssjefer: 
Avtroppende  Adr.   Påtroppende  Adr. 
Roy Arne Berggren Stian Kr.vei 90  
Trond Lund  Stian Kr.vei 36 Fortsetter 
Marianne Lian  Skytten 19   
Willy Syvertsen  Skytten 71   
 
Forslag til nye dugnadssjefer må komme styret i hende før generalforsamlingen. 
Dugnadssjefene koordinerer dugnaden onsdag 26. april 2006, og må påse at 
containerne kun brukes til det de er ment for, sand og hageavfall fra 
dugnaden. Beboere som har annet avfall må fjerne sitt eget avfall for egen 
regning. Dugnaden gjelder kun fellesarealene. 
 
I tillegg til ordinære dugnadsoppgaver kommer: 
1. Sikre lekestativet utenfor Skytten 93. 
2. Lekeplass ved Stian Kr. vei 60; nytt sete på gyngeleken, ny beis og sand i 

sandkasse. 
3. Bytte av sand til lekeplassen ved Skytten øst, beboere som trenger sand står 

fritt til å tømme denne. 
4. Opprydding av tilfluktsrom. 
5. Bytte lampe over tilfluktsrommet i Skytten øst. 
6. Feste stiger på garasjene med kjetting å lås. 
 
7. Saker, forslag fra Styret 
1. Oppmerking av gjesteparkeringene i Skytten vest og Skytten øst etter vår-

feiingen. 
2. Selvlukkende veibom inn til Skytten fra Blåbærstien. Det er i alles interesse at 

barn leker trygt på vårt fellesområde og Styret har sett på alternative 
veibommer for å få slutt på råkjøring på internt veisystem. 
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8. Informasjon fra Styret: 
1. Websidene til huseierforeningen er flyttet over til Budstikkaporten, noe som gir 

en årlig besparing på 2000,-  da denne tjenesten er gratis for lag og 
foreninger. Domenenavnet Skytten-Huseierforening.net videreføres. 

2. Lysmaster; vi er ansvarlige for 17 lysmaster. Økonomisk støtte søkes Bærum 
Velforbund som administrerer ordningen for kommunen. For 2005 var 
refusjonsprosenten 65%, mens den er ventet 50% for 2006. 
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