
Røedstøa Vel Styremøte 06.04.22 
Med: 
Einar Kosberg 
Eli Carina Frøysa 
Runar Johansen 
Tone Braaten 
Anna de Bilderling 
Petter Sveen (RSVA) 

Agenda: 
• Oppfølgingspunkter fra forrige møte: 
Bratt sti fra Skogveien til Støaveien: Går for anbud fra Engebretsen. Må sjekkes 
med grunneier og undersøke om dette må søkes om. Legges frem på årsmøtet. Tone 
følger opp. 
Status på søknad til kommunen: Cowi hadde lovet utkast den 11/3, fremdeles 
ikke fått noe. Vi forventer at søknad er sendt før årsmøtet. Einar følger opp. 
Regnskapstjenester: Einar fikk muntlig oppdatering i går, 26 er sendt til inkasso-
byrå. Vi lurer på om det har vært problemer med utsending, virker som flere ikke 
har fått faktura. Bytter regnskapsbyrå etter årsmøtet. 
Årsmøteinnkalling: Er ikke bestemt om det blir årsmøte i driftsselskapet samme 
dag som RSV. De sender egen beskjed. 
Sommerfest: Merete Tobiassen har sagt seg villig til å ta ansvar for å arrangere 
sommerfest, men ikke før i juli. Hun kommer med nærmere info. 

• Innkalling/saker årsmøte 21.5 
Postkassestativ i Sevjedammen og Støaveien: Må males, men nåværende post-
kasser er ramponerte og må fjernes. Hvis noen fremdeles ønsker postkasse må det 
bestilles like. Eli Carina skriver forslag til tekst til innkalling til årsmøtet. 
Asfaltering: Plan videre, skal nederste del av Sevjedammen settes opp for asfalte-
ring neste år? Må vurderes ift kostnader, asfaltpris er høy så det er kanskje ikke 
tidspunkt nå. Tone skriver forslag til tekst til innkalling til årsmøtet. 
Bratt sti: Se over. 



Veikomité: Vi trenger flere medlemmer. 
Helårs søppeltømming og brøyting: Mange har oppgradert hyttene sine til vinter-
bruk. Forslag om å bestille felles søppeltømming og brøyting 
Pris brøyting: 13 000 kr for vintersesongen for Sevjedammen + 3000 kr for 
Støaveien ned til Røedstøa + ca 3000 kr siste del av Støaveien. Styret foreslår å 
legge 200 kr på årsavgiften for å finansiere dette. Taes på årsmøtet. Tone skriver 
forslag til tekst til innkalling. Sjekk også om grusen blir feid opp. 

• Regnskap 2021 og Budsjett 2022 
Gjennomgang og justeringer v/Einar.  

• Dugnad: Dugnad blir avholdt etter årsmøtet.  
Oppgaver: 
- Postkassestativ: Skraping og maling, ta bort postkasser 
-Rekkverk Hylleveien: Vi spør Even Ungersness hva han tenker om dette. Runar tar 
kontakt. 
-Grøfter og fellesområder: Rydde unna kvist og kvast. Feie og rydde generelt. Evnt. 
fjerne det som er av uønskede vekster. Hyttenaboer går sammen i «sine» områder 
og rydder. 
-Dugnadsgruppe tar nytt møte. Setter opp ansvar og oppgaver, husk registrering.  

• Gjennomføring av årsmøtet:  
Skaffe nøkkel+ordstyrer: Einar 
Registrere inngang: Tone 
Innkjøp: Kaffe og wienerbrød, melk (Coop), filter, kopper, servietter,  
(ca 50-60 pers): Anna 
Takke av styreleder: Anna 
Referent: Anna 
Presentasjon av nye hytteeiere og komitemedlemmer. 
Valg: Ny leder presenterer seg 
Oppmøte for styret: 1 time før 

• Eventuelt 
Trekomiteen: Runar sjekker budsjett for trefelling. 
Nye rør i grøfter: Gjelder to innkjørsler i Brattbakken, må sjekke om det er flere. 
Sjekkes med Tom Arild Deraas. Ansvar: Tone 



Sosial sammenkomst for styret: Avslutning for Einar, velkommen til ny leder. For-
slag lørdag 11.juni eller 18.juni. 
6/4-22  
Anna de Bilderling


