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Årsberetning 2018 – Porsmyra Grendelag 
 
Styret har i 2018 bestått av: 
 

• Leder: Tom Arne Størseth 
• Styremedlem: Ove Berggård 
• Styremedlem: Jan Rune Moe 
• Styremedlem: Håvard Hinsverk 

 
1 Dugnader 2018 
Styret organiserte 3 dugnader, 1 fellesdugnad før 17. mai, 1 vårdugnad og 1 høstdugnad. Det 
ble utført generelt vedlikehold og søppelplukking. 
 
TBT ble brukt til å kjøre vekk avfall etter alle 3 dugnadene.  
 
 
2 Søppeltømming på lekeplass 
Vi har for inneværende år bestilt 30 tømminger pr. år. 1 gang pr uke i sommerhalvåret, 
annenhver uke ellers i året. Vi betaler da for 15 timer. 
 
 
3 Lekeapparater 
Ny babyhuske er montert. 
Alt råttent treverk på lekeplassen er byttet ut. 
Det er etablert klatrevegg ved sklie. 
 
 
 
4 Porsmyra Grendelags sitt medlemskap i AS Tonstad Beboertjeneste (TBT) 
Håvard Hinsverk har vært Porsmyra Grendelags representant i TBT´s styremøter. 
 
 
5 Ny avtale for 2019 med TBT 

• Vår, sommer- og vintervedlikehold er undertegnet (vedlegg)  
• Vi bestiller tilhenger for hageavfall til alle dugnadene som leveres/tømmes av TBT. 
• Vi har bedt TBT fjerne snø ved postkassestativer gjennom hele vinteren. 
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6 Ekstra arbeidsoppgaver som styret ble pålagt av Årsmøte; 

• Bestille og montere «Barn Leker» skilt  
• Bestille og lage klatrevegg ved sklie 

 

7 Styremøter 

Det er avholdt 4 styremøter i perioden. 
 
 
8 Epostadresser for grendelaget. 
Vi har fått inn e-postadresser fra de aller fleste beboerne. Det har vært flere utskiftninger i 
grendelaget dette året. Noen eiendomsmeglere sender epostadresse til nye beboere, men ikke 
alle. Det er fortsatt en utfordring å holde kontroll på hvem som byttes ut. 
 
Det må kontinuerlig oppdateres hvem som bor hvor på Porsmyra.  
Dette ansvaret bør tildeles styrelederen. Det er styreleder som får alle henvendelser fra 
eiendomsmeglere, beboere etc. 
 
 
9 Porsmyra.no 
Lennart Holmen har drifta hjemmesida. Påmelding via hjemmesida på dugnader fungerer 
veldig bra. Lennart har nå flyttet fra Porsmyra, men bistår inntil det er avgjort hvem som skal ta 
over ansvaret for hjemmesiden. 
 
 
 
10 Registrering i Brønnøysundregistret av nytt styre i Porsmyra Grendelag 
Generell info: 
Etter hvert årsmøte skal det via nettportalen Altinn sendes inn samordnet registreringsmelding i 
Brønnøysundregisteret for endring av styret på Porsmyra. Ved innsending trengs følgende data: 
 
Elektronisk kopi av signert årsmøtereferat som viser navn på nye styremedlemmer (legges inn 
som vedlegg) 
Personnummer på nye styremedlemmer 
Organisasjonsnummer 995 893 444 
 
11 Årsregnskap 2018 

Regnskapet viser til et resultat på 6110,- 
 
12 Budsjett 2019 
Budsjett er justert etter forslag om økning i grendalagsavgift. 
 
13 Grendalagsavgift 2019 
Kontingent	foreslås	øket	med	100,-	pr	år.	Budsjettforslag	for	2019	justert	etter	dette.	
	
Det	bør	vurderes	en	noe	høyere	økning	av	grendalagsavgiften	over	tid.	Da	historiske	tall	viser	at	
ved	evt	asfaltering	kostet	dette	forrige	gang	250	000,-	
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14 Styrehonorar 
Styrehonorar	foreslås	endret.	Budsjettforslag	for	2019	justert	etter	dette.	
Forslag	som	følger:		

• Styreleder	–	fritak	for	grendalagsavgift.	(ingen	fradrag	for	deltakelse	på	dugnader)	
• Styremedlemmer	–	½	grendalagsavgift	(ingen	fradrag	for	deltakelse	på	dugnader)	
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Valgkomiteens innstilling, styret har pr. 13/2 ikke mottatt 
valgkomiteens innstilling. 
 
Styremedlemmer Porsmyra Byggetrinn Velges for 

Jan Rune Moe 49 1 På valg – 2 år 
Håvard Hinsverk 19 2 Ikke på valg 
Ove Berggård 56 3 Ikke på valg 
Tom Arne Størseth 22 4 På valg – 2 år 

 
 
Varamedlemmer  

Stian Samset Elvebakk 63 1 På valg – 2 år 
Steinar Forås 23 2 Ikke på valg 
Ulrik Jørgensen 46 3 Ikke på valg 
Erik Johnsen 10 4 På valg – 2 år 

 
Valgkomite  

Wilhelm Dall 59 1 1 år 
  2 1 år 
  3 1 år 
Nils Egil Helsø 20 4 1 år 

 
 
Revisor  
Geir Skjetne 
 
Regnskapsfører  
Stein Lysfjord 
 
 
 
 
Navn/sign Navn/sign 
 
 
 
 
Navn/sign Navn/sign 


