SANDSETDALEN VEGLAG
ÅRSMELDING 2017.
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 hovedsak i perioden hatt kontakt pr. mail. På grunn av den pågående jordskiftesaken
hadde styret kun sett det som sin oppgave i perioden å sørge for et minimum av vedlikehold. Hele
styret, kasserer og revisor ønsket avløsning. Det ble imidlertid enighet i årsmøtet om at alle de
tillitsvalgte skulle bli sittende til dommen i jordskiftesaken var rettskraftig og tinglyst for deretter å
innkalle til ekstraordinært årsmøte hvor nytt styre skulle velges.
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Fjellvang grendehus 25. november 2017. Det vises til egen
protokoll fra det. Valgkomiteen la fram sin innstilling. Ingen av de foreslåtte var da villige til å ta på seg
ledervervet. Per Burud foreslo at det nye styret kunne konstituere seg i sitt første møte slik at man
unngikk å innkalle til nok et ekstraordinært årsmøte. Avtroppende styreleder påtok seg å ta initiativ til
et første møte.
Det første styremøtet ble avholdt 29. desember på Heggland. Styret konstituerte seg slik:
Leder: Dag Nilsen
Sekretær: Bård Robstad, også med ansvar for nettsidene
Kasserer: Øystein Skavlebø, han tar kontakt mot et regnskapskontor
Styremedlem: Asgeir Midtbøen. Han har ansvaret for å utarbeide et forslag til oppgradering med
utg.pkt. i jordskiftedommen. Styret satser på at arbeidet gjøres i løpet av sommeren.
Styremedlem: Åse Heggland. Hun har ansvaret for bomanlegget fremover.
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 2017.
Det ble ikke avholdt noen dugnad i 2017.
Det var hele høsten problemer med bomanlegget. Bommen fungerte ikke ved bruk av bankkort, kun
medlemskort og kontanter. Problemet var ikke løst ved utgangen av året.
4. Årsmøte.
Ordinært årsmøte ble avholdt på Fjellvang Grendehus onsdag 12. april med 31 stemmeberettigete
medlemmer tilstede, i tillegg var det innkommet 2 fullmakter. Det vises til egen protokoll fra møtet.
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Fjellvang grendehus lørdag 25. november med 22
stemmeberettigete medlemmer tilstede, i tillegg var det innkommet 10 fullmakter. Det viss til egen
protokoll fra møtet.

5. Økonomi.
Regnskapet viser et negativt driftsresultat på kr 71.571,88. I påvente av en avklaring om oppgradering
av veien har det ikke blitt gjort store investeringer i veien. Veglagets egenkapital er ved årsskiftet
kr 352.529,64.
116 medlemmer har betalt kontingent. Det er solgt 31 familiekort. Inntektene fra bommen var kr
38.121,-. Gebyret er kr 50,- for enkeltpasseringer.
Sandsetdalen februar 2018.
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