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Referat fra Generalforsamling 2016 - Områdeutvalget for Søreide 
  
Tid:  Tirsdag 15. mars 2016, kl.19-19:40 
Sted: Ungdomshuset på Søreide 
Tilstede: Se vedlegg 1 
 
Steinar Holst ønsket deltakerne velkommen til årsmøtet.  
 
1. Godkjenning av dagsorden 

 
Dagsorden ble godkjent.  

 
2. Valg av referent og to personer til å underskrive protokoll 

 
Følgende ble valgt: 
Referent: Hilde Brandanger Haga 
Signering av protokoll: Erik Bjerkelund og Lars Taule 
 

3. Årsberetning 2015 
 
Steinar Holst gjennomgikk årsberetningen (se vedlegg 2). Årsberetningen ble 
godkjent. 
 
Arbeidet rundt aksjonsgruppen for ungdomsskole ble utdypet. Aksjonsgruppen har 
også fått støtte fra Aurdalslia skole i arbeidet, og Asplan Viak er leid inn for å 
underbygge behovet og beregne forventet befolkningsvekst. Aksjonsgruppen ledes 
av Tore Andre Gram-Knudsen, Torstein Skage og Malin Barth. 
 

4. Regnskap og budsjett 
 
Regnskap og budsjett ble gjennomgått og vedtatt.  
  

5. Fastsettelse av medlemsavgift for 2017 
 
Medlemsavgiften opprettholdes til NOK 200,- i året.  

 
6. Valg 

 
Styresammensetning:  
Steinar Holst, Eirik Skarsbø, Ingeleiv Monsen, Erik Bjerkelund og Gunnar 
Hamarsland var ferdige med sine perioder i styret. Eirik Skarsbø og Ingeleiv Monsen 
var villige til å fortsette i verv i styret. Erik Bjerkelund sa seg villig til å ta 1 år ekstra 
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som varamedlem. I tillegg var varamedlem Kåre Voldsund villig til å stille til valg som 
leder. 
  
Per Øyvind Holst er ny kandidat fra Grimstad som har sagt seg villig å stille som 
styremedlem. Styret har normalt 2 varamedlemmer. Før årsmøtet manglet det en 
kandidat til varamedlem nr 2.  
 
Generalforsamlingen besluttet at det ikke var behov for å velge det siste 
varamedlemmet. Normalt vil det være tilstrekkelig med et varamedlem. Lars Taule sa 
seg villig til å være «reserve-vara» dersom styret får et uforutsett behov gjennom 
året. 
 
Følgende styresammensetning ble dermed valgt: 
 
Leder: Kåre Voldsund (Hundehaugen vel) – 1 år 
Nestleder: Eirik Skarsbø (Dolviken vel) – 2 år 
Kasserer: Ingeleiv Monsen (Grimstad) - 2 år 
Styremedlem: Per Øyvind Holst (Grimstad) - 2 år 
Sekretær: Hilde Brandanger Haga (Fellesveien Søvikneset) - 1 år (ikke på valg) 
Varamedlem: Erik Bjerkelund (Straumesvingen vel) – 1 år 
 
Generalforsamlingen takket avtroppende leder Steinar Holst for innsatsen i OfS i de 
årene han har vært leder.
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Vedlegg 1: Deltakerliste Årsmøtet 2016 
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Vedlegg 2:  
 

ÅRSBERETNING FOR 2015 
  

Aktivitet 2015 

 
1. Generelt  

 

Styret i OfS har bestått av; 

Steinar Holst – Styreleder, Gunnar Hamarsland – Nestleder, Hilde Brandanger Haga – 

Sekretær, Ingeleiv Monsen – Kasserer og Eirik Skarsbø – Styremedlem 

 

Vararepresentanter har vært Erik Bjerkelund og Kåre Voldsund. 

 

Styret i OfS har avholdt 2 styremøter samt årsmøte i perioden mars – 2015 til mars 

2016. I tillegg har det vært avholdt møter i arbeidsutvalg og med offentlige etater. 

 

I forbindelse med kommunevalget henvendte OfS seg til alle partiene sine 

gruppeledere for å få belyst våre fokusområder. Tilbakemeldingene ble distribuert på 

våre hjemmesider i forkant av valget.  

 

26.02.15 hadde OfS møte med Byråd for Byutvikling og rådgiver til Byråd for Idrett 

og Skole.Vi hadde bedt om møte for å diskutere gjennom våre fokusområder med det 

nye Byrådet. Følgende områder var på agenda; Områderegulering av 

Grimstadområdet, opprusting av Grimstadveien, offentlig VA for Kvitura og 

Grimstadområdet, ungdomsskole på Søreide og tomt til 11’er bane. OfS opplevde 

dette som et konstruktivt møte og det ble avtalt et nytt møte i august 2016. Referat fra 

møtet vil bli distribuert på OfS sin hjemmeside når dette foreligger. 

 

I løpet av høsten 2015 har det blitt etablert et Nærmiljøutvalg for Søreide. Utvalget 

drives av skoleledelsen på Søreide skole. Medlemmer i Nærmiljøutvalget er 

Natteravnen, FAU Søreide, Rå og Aurdalslia skole, OfS, Moby stiftelsen, Søreide 

kirke og Politiet. Formålet er samarbeid for å verne om miljøet og trivsel og 

forebyggende arbeid for barn og unge. 

 

 

2. Grimstad - områderegulering 

 

Grimstadutvalget ble i mai 2012 nedsatt med følgende sammensetning: 

Tor Erik Bjørvik, Ingeleiv Monsen, Gunnar Hamarsland, Gunnar Nakken, Owe 

Østrem, Kåre Voldsund og Kristian Valaker. 
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Grimstadutvalget er et arbeidsutvalg som er tilsluttet Områdeutvalget for Søreide 

(OfS). Utvalget rapporterer til OfS sin styreleder Steinar Holst, og alle skriftlige 

henvendelser til kommunen skal behandles av OfS og undertegnes av OfS sin 

styreleder. 

 

Utvalget skal i første rekke jobbe for utbedring og sikring av veien til Grimstad samt 

fremføring av vann og avløp. Utvalget skal ta utgangspunkt i Bystyrets vedtak av 

17.10.2011 om å igangsette områderegulering for Grimstad: 

Det igangsettes områdereguleringsplan for Grimstad der følgende tema søkes belyst: 

- Trafikksikring og oppgradering av hovedveg fra Søreide til Kvitura. 

- Fremføring av vann og avløp. 

- Mulighet for å få i stand utbyggingsavtaler. 

- Boligområder, herunder omklassifisering fra hyttebebyggelse til bolig. 

- Tilgang til sjø, småbåthavner og mulige friområder. 

 

 

I perioden har det vært liten aktivitet knyttet til områdereguleringen av Grimstad. 

Planforslaget ble sendt fra Plan og Geodata til politisk behandling i forkant av 

sommerferien 2015. OfS har ved flere anledninger purret status og fremdrift i saken 

med negativ respons.  I ovennevnte møte med Byråd for byutvikling ble vi lovet at 

planforslaget skulle bli behandlet av byråden og sendt videre til politisk behandling 

påfølgende uke. Når planforslaget er godkjent av politikerne vil det bli lagt ut på 

offentlig høring. Offentlig høring kan forventes fra slutten av mars 2016. 

 

Byråd for byutvikling ville også jobbe inn mot Fylkeskommunen for å få dem til å 

legge utbedring av Grimstadveien høyere opp på prioritetslisten.  

 

 

 

 

3. Vann og avløp i Kvitura 

 

 

Grimstadutvalget har i løpet av perioden avholdt statusmøter med VA etaten for å 

følge opp fremføring av vann til Kvitura og planlegging for videre fremføring av vann 

i Grimstadområdet.   

 

VA-anlegget gjennom Kvitura har etter en lang prosess med mange utsettelser blitt 

gjennomført i 2015. 

 

VA-etaten har ambisjon om å gå videre med strekningen Kvitura-Grimstadholmen. 

VA-rammeplan for Grimstad er nå klar for detaljprosjektering av trase fra Kvitura til 

avkjørsel fra Grimstadvegen til Hope/Stamsneset. 
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4. Ungdomshuset på Søreide  

 

 

Ungdomshuset på Søreide er etablert. Moby stiftelsen og Søreide idrettslag leier huset 

av kommunen. Huset skal benyttes til barne- og ungdomsarbeid. Det leies også ut til 

barne- og ungdomsarrangement. Booking forgår hos daglig leder i Søreide idrettslag 

på e-post admin@soreideil.no 

 

OfS disponerer ungdomshuset til styremøter og årsmøte. 

 

 

 

5. Bruk av tomten for gamle Søreide skole 

 

Aksjonsgruppen for Ungdomsskole på Søreide har jobbet aktivt i perioden og spesielt 

inn mot rullering av ny skolebruksplan. Aksjonsgruppen har mange gode argumenter 

for å bygge en ungdomsskole på tomten til gamle Søreide skole. I ny skolebruksplan 

ønsker kommunen at Skranevannet skole bygges ut slik at barna fra Søreide kan få 

plass der. Utfordringen er at skolebruksplanen har for lave tall i sine beregninger for 

befolkningsvekst for Søreideområdet.  
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6. Regnskap og budsjett 

 

 

 Årsregnskap for OfS  2015  

 

31.12. 2014  Sum innskudd  inkl renter Kr 25855,30 

         

31.12. 2015  Sum innskudd  inkl renter Kr 27696,30 

     

 

Inntekt 2015 

 

Kr 200,00  à 19 Velforeninger  Kr   3800,00 

 

    Til sammen   Kr   3800,00 

 

Utlegg 2015 

SG Finans Websiden      Kr    1817,50 

Gebyr Fana Spb     Kr        52,50 

Frimerker      Kr      105,00 

        Til sammen   Kr          1975,00 

 

 

 

 

Inntekt       Kr    3800,00 

Utlegg       Kr    1975,00 

Sum inntekt        Kr    1825,00 
 

Sum konto  31.12.2014    Kr  25855,30 

Renter 2015      Kr        16,00 

Sum inntekt    31.12. 2015     Kr    1825,00 

Sum konto 31.12.2015     Kr  27696,30   
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Budsjett for 2016 

 

 

Forventet inntekt 

Kr 200,00  à19 velforeninger  Kr     3800,00 

Kr 400,00  à  3 velforeninger  Kr    1200,00  

    Til sammen    Kr    5000,00 

 

 

Forventet utlegg 

SG Finans (OfS hjemmeside)   Kr           2000,00 

Kontorrekvisita og generalforsamling  Kr      500,00 

    Til sammen   Kr    2500,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




