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REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 21. FEBRUAR 2018, 

KL. 18:00-19:00, SØREIDE UNGDOMSHUS 
  
Referent: Hilde Brandanger Haga 

 

Tilstede fra OfS: 
Kåre Voldsund, Ingeleiv Monsen og Hilde Brandanger Haga. 

 

Forfall: Eirik Skarsbø, Per Øyvind Holst og Erik Bjerkelund 
 

 

1. VA for Grimstad 

 
Det bekreftede møtet VA etaten den 17. januar 2018 utgikk. Dette skyldtes at prosessen med 

grunneierne likevel ikke var ferdigstilt. Det gjenstår 1 grunneier og det er igangsatt 

ekspropriasjonssak i den anledning. Det vil derfor fortsatt ta mer tid før VA etaten kan si noe 

mer sikkert om fremdriften.  

 

2. Økonomi 
 

Ingeleiv har regnskapet for 2017 klart. 

 

Kontingenter for 2018 er sendt ut.  

 

Det er mottatt regning på web side på NOK 1967,50 

 

3. Kommuneplanens arealdel – KPA 
 

Høringskommentarene ble sendt inn, men vi har ikke fått tilbakemelding med forslag om dato 

for møte ennå. Kåre vil purre på dette. 

 

4. Grimstad reguleringsplan 
 

Kåre tar kontakt med Arne Matthiessen og etterspør fremgangen. 

 

5. Årsmøte 
 

Dato for årsmøte settes til tirsdag 20.mars kl 19 (eventuelt 21.mars) avhengig av ledig lokale. 

Kåre booker Ungdomshuset og lager innkalling når lokalet er booket. Hilde sender 

innkallingen videre ut til medlemmene. 
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Følgende er på valg: Leder, nestleder, styremedlem, kasserer. Kåre og Ingeleiv er villige til å 

fortsette. Kåre sjekker med de øvrige om de er villige til å fortsette. 

 

Årsberetning må utarbeides. Kåre sender styret forslag til beretning. 

 

Til årsmøtet trykker Kåre opp følgende papirer: 

 Agenda 

 Årsberetning 

 Regnskap og budsjettforslag 

 Forslag til reviderte vedtekter 

 Innsendte merknader til KPAen 

 

Ingeleiv tar med kopper og en kanne kaffe. Hilde tar med te. Kåre tar med kaffe og kjøper 

inn kjeks. 

 

På møtet informerer vi mer om KPA kommentarene og spør medlemmene om flere 

argumenter og hva vi bør legge vekt på i møtet vi ønsker å ha med kommunen. Vi ønsker også 

generell tilbakemelding på om det er andre saker vi bør jobbe med i 2018. 

 

6. Neste styremøte 
 

Neste styremøte blir 1 uke før årsmøtet, dersom det kommer inn saker til årsmøtet.  

 


