SANDSETDALEN VEGLAG
ÅRSMELDING 2016.
1. Styresammensetning.
Per Burud, styreleder
Petter Kongsgården, nestleder
Stein Inge Bjørnerud
Terje Sjøvik
Johannes Alseth
Jan Gunnar Hammer, varamedlem
Kristen Spånem, varamedlem
Valgt revisor: Anne Brit Hagen
Valgkomité: Bjørn Are Tveiti, Knut Hagen og Asbjørn Fusche.
2. Styrearbeid.
Styret har i perioden hatt et møte og hyppig kontakt pr. mail. På grunn av den pågående
jordskiftesaken har styret kun sett det som sin oppgave i perioden å sørge for et minimum av
vedlikehold. Styret har derfor ikke gjort noen investeringer av betydning i veien. Styret er ikke part og
har derfor forholdt seg passive til jordskiftesaken, da den blir sett på som en sak mellom hytteeiere og
grunneiere hvor begge parter er medlemmer i veglaget.
Rådmannen i Tinn foreslo å stryke støtten på kr 50.000,- til veglaget i budsjettet for 2017. Styret
sendte brev til gruppelederne i kommunestyret hva konsekvensene av manglende tilskudd
sannsynligvis ville bli. Det samme gjorde styret i Hjerdalen veglag. Kommunestyret vedtok å
opprettholde støtten til veglagene.
3. Vedlikehold.
Vinter- og sommervedlikeholdet er blitt utført av Nils Lauluten etter avtaler med styret, spesielt når det
gjelder grusing og annen lapping av veien sommerstid. Styret er meget fornøyd med den jobben Nils
gjør. Vårflommen skapte heldigvis ingen store problemer i 2016.
Styret vedtok ikke å arrangere dugnaden i 2016 på grunn av jordskifterettens befaring i begynnelsen
av juni. Umiddelbart etter denne befaringen ble veidekket rustet opp av Nils.
4. Årsmøte.
Ordinært årsmøte ble avholdt på Fjellvang Grendehus onsdag 23. mars med 37 stemmeberettigete
medlemmer tilstede, i tillegg var det innkommet 2 fullmakter. Det vises til egen protokoll fra møtet.
5. Økonomi.
Regnskapet viser et negativt driftsresultat på kr 724,89. I påvente av en avklaring om oppgradering av
veien har det ikke blitt gjort store investeringer i veien. Veglagets egenkapital er ved årsskiftet
kr 475.142,52.
120 medlemmer har betalt kontingent. Det er solgt 33 familiekort. Inntektene fra bommen var kr
56.490,-. Gebyret er kr 50,- for enkeltpasseringer.
6. Arbeidsoppgaver framover for styret.
Det sittende styret ser det slik at styrets oppgave blir å se til at kun det helt nødvendige vedlikeholdet
av veien blir utført fram til det foreligger en dom fra jordskifteretten.

Sandsetdalen mars 2017.
Styret.

