SANDSETDALEN VEGLAG
Protokoll årsmøte 2016
Sted og tid:

Fjellvang grendehus, Tessungdalen, onsdag 23.mars 2016 kl 1900.

Dagsorden:
1. Godkjenne fullmakter til å avgi stemme på andres vegne
2. Valg av ordstyrer og 3 medlemmer til å skrive under protokollen.
3. Årsmelding fra styret. Årsmeldingen legges ut på nettet.
4. Regnskap for foregående kalenderår. Regnskapet legges ut på nettet.
5. Fastsette kontingent for 2017.
6. Fastsette godtgjørelse for styreleder, styremedlemmene og revisor.
7. Innkomne forslag
8. Valg av styre og varamedlemmer.
9. Valg av styreleder og nestleder.
10. Valg av revisor.
11. Oppnevne valgkomité for valg av styre.

Styreleder ønsket velkommen til møtet.
Sak nr. 1

Det var kommet inn 2 skriftlige fullmakter. Alle fullmaktene ble innlevert på
det fullmaktsskjemaet som skal brukes på årsmøtene.
Vedtak: Fullmakter godkjent.
Det var 37 stemmeberettigete fysisk til stede. Dermed var det i alt 39 stemmer.

Sak nr. 2

Vedtak: Jan Gunnar Hammer ble valgt til ordstyrer.
Asgeir Midtbøen, Svein Ryen og Maria del Carmen Kolstø ble valgt til å
underskrive protokollen.

Sak nr. 3

Styreleder leste opp årsmeldingen. Det var ingen kommentarer eller innspill til
årsmeldingen fra medlemmene i salen.
Vedtak: Årsmelding godkjent.

Sak nr. 4

B. A. Tveiti redegjorde for regnskapet. Det var ingen spørsmål til regnskapet.
Revisors beretning ble lest opp.
Vedtak: Regnskapet 2015 godkjent.
Styreleder takket Bjørn Are for at han hadde påtatt seg arbeidet som
forretningsfører også dette året.

Sak nr. 5

Styret foreslo ordinær kontingent for 2017 settes til kr. 2.000,-, og familiekort
til kr. 500,-. Enkeltpasseringer koster kr. 50,-. (ingen endring fra året før).

Vedtak: Styrets forslag vedtatt.
Sak nr. 6

Styrehonorarene for 2015 foreslås fastsatt til kr 3.000,- for styreleder og kr
1.000,- til styremedlemmer og varamedlemmer og revisor (ingen endring fra
tidligere år).
Vedtak: Honorarer til styrets medlemmer og revisor godkjent.

Sak nr. 7

Behandle innkomne forslag.
Det var innkommet ett forslag fra styret om at dugnaden 2016 legges til lørdag
14. mai (pinseaften). Styreleder foreslo endring av dato, da det er mange
fridager knyttet til pinsen i år. Forslag til ny dato er lørdag 4. juni. Oppmøte
på Sandset kl. 10.00. Dugnaden avsluttes med sneising samme sted.
Vedtak: Forslaget til endring ble vedtatt.

Sak nr. 8

Valgkomiteens leder Bjørn Are Tveiti redegjorde for komiteens arbeid.
Følgende styremedlemmer er på valg for 2 år: Per Burud, Petter Kongsgården
og Stein Inge Bjørnerud. Varamedlemmer på valg for ett år: Jan Gunnar
Hammer og Kristen Spånem.
Bjørn Are Tveiti mente det var naturlig at nåværende styre ble sittende til dom
i jordskifteretten var avsagt, men at det ville være naturlig å komme tilbake til
saken da. Alle som var på valg hadde sagt seg villige til å fortsette.
Vedtak: Samtlige valgt ved akklamasjon.

Sak nr. 9

Nåværende styreleder Per Burud ble foreslått valgt for et år.
Nåværende nestleder Petter Kongsgården ble foreslått valgt for et år.
Vedtak: Begge valgt ved akklamasjon.

Sak nr. 10

Vedtak: Anne Brit Hagen gjenvalgt som revisor.

Sak nr. 11

Vedtak: Bjørn Are Tveiti, Knut Hagen og Asbjørn Fusche ble gjenvalgt til
Valgkomite.

Referenter:
Petter Kongsgården
(Sign.)

Per Burud
(Sign.)

Protokollen godkjent.
Asgeir Midtbøen
(Sign.)

Svein Ryen
(Sign.)

Maria del Carmen Kolstø
(Sign.)

