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1. Dagsorden for årsmøtet  
 

Åpning av årsmøtet -  25.04.2017  kl. 19.00   

1.1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

1.2. Valg av møteleder og referent, samt to deltagere til å underskrive protokoll  

1.3. Årsmelding for foregående driftsår  

1.4. Revidert regnskap for foregående driftsår 

1.5. Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for anlegg  

1.6. Avsetninger til oppfølging av drifts- og vedlikeholdsplan 

1.7. Budsjett og handlingsplan for neste driftsår 

1.8. Fevangprisen  

1.9. Innkomne saker 

1.10. Valg av styre, valgkomité og revisor  
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2. Årsmelding Fevang Nærmiljøutvalg 2016 
  
Fevang nærmiljøutvalg består av et styre med medlemmer fra lag og foreninger fra Fevang 

skolekrets.  

Styret for 2016 har bestått av følgende:  

 Janne Hauane (Fevang Grendehus),  

 Angelica Vela Morales (FAU)/Ann-Karin Odden Frugaard (FAU) 

 Christine Odden (Fevang Speidergruppe) 

 Øystein Gjennestad (Fevang skole) 

 Rune Nilsen (Fevang Fotball) 

 Henrik Steinsholt (Kasserer/regnskap) 

 Ragnar Norrheim (Leder)  

 

Fevang Nærmiljøutvalg (NMU) skal gjennom sitt samarbeid med foreldre, barn og unge, foreninger og 

institusjoner i nærmiljøet stimulere til tiltak på tvers av generasjoner og på tvers av tradisjonell 

foreningsvirksomhet. NMU skal stimulere til tiltak som bidrar til å utvikle trygge sosiale nettverk og 

som gir mulighet for medvirkning og engasjement i utvikling av eget bomiljø. NMU fungerer som 

høringsinstans for Sandefjord Kommune i saker som berører nærmiljøet. 

 

Det er i 2016 avholdt 6 styremøter. Møtene er forsøkt lagt til første torsdag i måneden annenhver 

måned. Denne praksisen vil bli forsøkt videreført i 2017 med mulighet for behandling av hastesaker 

vha epost/telefon. På styremøtene er det behandlet totalt 11 søknader. 

 

Elever ved Fevang skole sendte i 2016 en forespørsel til NMU om å opprette en aktivitetsløype i nær 

tilknytning til Fevang skole. Fevang NMU mente dette var ett godt initiativ og besluttet å anlegge 

aktivitetsløype i området rundt fotballbanene ved Fevang Skole. 

Dette arbeidet ble påbegynt høsten 2016. Det ble arrangert 2 dugnadsdager med imponerende 

innsats fra frivillige, og hele traséen ble ryddet og arbeidet med å legge duk og grus ble påbegynt. 

Arbeidet med aktivitetsløypen fortsetter i 2017 med mål om å ferdigstille tursti før sommeren. 

 

På Fevang har vi et aktivt og godt nærmiljø med mange lag og foreninger. Fevang skole, Fevang 

kunstgressbane, Fevang grendehus, Scansisløkka, Hunsrød aktivitetspark, samt mange lekeplasser 

og turmål. I og med at vi har en stor flyplass og et voksende næringsliv oppstår både muligheter og 

bekymringer i forhold til miljø og trafikkbelastning på veinettet.   

  

NMU styret vil som tidligere jobbe for økt trafikksikkerhet i nærområdet.  

  

 

  

  

Fevang nærmiljøutvalg  

  

  

Ragnar Norrheim  
Leder - Fevang NMU  
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3. Regnskap - Fevang NMU 2016  
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3.1. Spesifisering av inntekter/utgifter 2016 

  

 
  
  

 

                                                                                                                                                                                                                                        

  



  
Fevang NMU Årsberetning 2016 Side 7 
 

4. Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for anlegg, samt avsetninger til oppfølging  
Fevang NMU har ansvar for vedlikehold og rehabilitering av følgende anlegg: 

1. Tribune ved Fevang skole 

2. Ballbinge ved Fevang skole 

  

Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan: 

 Rehabilitering 

2017 

Årlig avsetning til 

vedlikehold  

2018-> 

1. Tribune ved Fevang skole ble montert vår/sommer 

2016. Tribunen består av støpte betongfundament med 

avsatser av impregnert trevike. I 2017 skal det 

impegnerte trevirket vaskes og beises. Vask og beising 

skal utføres årlig da slitasjen er høy. 

 

 

 

 

 

Kr 2.000,- 

 

 

 

 

Kr 3.000,- 

2. Ballbinge ved Fevang skole ble montert i 2009. 

Trevirket rundt ballbingen er ubehandlet. Det tørre 

trevirket er fullt av flis og mindre skader. Det tas sikte 

på å skifte hele kledningen med påfølgende vask og 

beising i 2017. Deretter vil behandling av trevirke og 

uskifting av skadet/defekte deler vurderes fra år til år. 

 

 

 

 

 

 Kr 14.000,- 

 

 

 

 

Kr 3.000,- 

  

5. Budsjett  
 

 
 

  

6. Arbeidsplan 2017  
  

• Rehabilitere ballbinge og vedlikeholde tribune 

• Tursti/aktivitetsløype i 100 meters skogen 

• Videreutvikle fevangnmu.no og FB med flere turstier, aktiviteter og informasjon 

• Fremdeles jobbe for trygge skoleveier, økt samhold og trivsel 

• Oppfølging av behov som følger av økt tilflytting til kretsen 

• Støtte lokale lag, foreninger og aktiviteter 
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7. Fevangprisen 
Deles ikke ut for 2016  
 

8. Innkomne forslag til årsmøtet 
Det var ved fristens utløp, 4. april, ikke kommet inn forslag til årsmøtet 
 

9. Valg  
I forbindelse med nye vedtekter for nærmiljøutvalgene i Sandefjord ble Fevang Nærmiljøutvalg 

stiftet på nytt den 12.01.2017. Styrets sammensetning: 

Navn: Funksjon: Periode 

Ann-Karin Odden Frugaard  2016 - 2018 

Christine Odden Sekretær (Ny) 2015 - 2017 

Henrik Eftedal Steinsholt Kasserer 2016 - 2018 

Janne Hauane  2015 - 2017 

Ragnar Norrheim Leder 2016 - 2017 

Rune Nilsen  2016 - 2018 

Øystein Gjennestad Nestleder (Ny) 2016 - 2017 

   

Rita Moholdt Vara 1 2017-2018 

Ellen Kristine Kristiansen Vara 2 2017-2018 

 

 

  

Valgkomité   

Tjeran Haugen Leder 2017-2018 

Vibeke Wangen Nilsen Medlem 2017-2018 

Ingrid Ingebrigtsen Medlem 2017-2018 

  

Alle medlemmer av styret som er på valg stiller til gjenvalg. Det er i forkant av årsmøtet ikke 

kommet forslag til nye kandidater. 

Varamedlemmer og Valgkomité ble etablert 12.01.2017 og er således ikke på valg før 2018. 


