PROTOKOLL ÅRSMØTE 17.04.19,
SANDSETDALEN VEILAG
(Se vedlagte saksliste fra 1-10)
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Innkommende fullmakter ble lest opp og godkjent
Ordstyrer ble valgt og 2 medlemmer ble valgt til å underskrive protokoll (Per
Burud/Tone S Jacobsen)
Årsmelding 2018 vil i all hovedsak være en kort beskrivelse på at Styret i veilaget har
brukt sommeren og høsten 2018 til vårt store Vei prosjekt. En kort beskrivelse vil bli
lagt ut på vår hjemmeside.
På vegne av styret redegjorde Asgeir Midtbøen for oppgraderingen av vei prosjektet.
Regnskapet for samme ble gjennomgått av styrets regnskaps ansvarlige Øystein
Skavlebø.
Veilagets hoved regnskap ble gjennomgått av Øystein Skavlebø (Regnskapsansvarlig)
Forsamlingen hadde ingen kommentarer til resultatregnskapet. Balansen forelå ikke.
Forsamlingen godtok regnskapet under forutsetning av at revisor gjorde det samme.
Det ble besluttet å beholde kontingent på samme nivå som den er i dag.
Det var ett (1) innkommet forslag som ble behandlet og det var en økning fra Kr. 50,til Kr.70,- pr. bom passering. Forslaget ble enstemmig besluttet. For orden skyld vil
styrets leder varsle Tinn kommune om at avgiften har blitt justert.
Asgeir Midtbøen takker av som styremedlem. Nytt styremedlem som erstatning for
Asgeir blir Marianne Lauluten.
Styret ønsker å benytte samme revisor som tidligere (Bjørn Are Tveiti). Endelig
bekreftelse vil etterspørres i løpet av kort tid.
Under eventuelt tok Gunnar Bjørnerud opp 2 spesifikke saker som omhandlet
«Utlevering av Bomkort» samt «Parter i Sandsetdalens veilag». Begge disse saker er
vedlagt denne protokoll for info. Når det gjelder «Utlevering av Bomkort er vedtektene
helt klare. Styret vil allikevel komme med en uttalelse ift. Gunnar Bjørneruds spørsmål i
samme sak.

03.05.19 Per Burud (Sign)
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03.05.19 Tone S Jacobsen (Sign)

Vedlegg 1:
UTLEVERING AV BOMKORT NR. 2
Til gjennomgang/diskusjon:
1. I vedtektene § 11.1. står bl.a: Kvar medeigar skal få utlevert inntil 2 kort til
bommen. Det skal ikkje betalast ekstra årsavgift for kort nr. 2, men veglaget kan
fastsette gebyr for meirkostnadane med utdeling og administrasjon for kort nr. 2.
2. Styret har vedtatt at engangsgebyr for kort nr. 2 er kr. 500.3. Ingen part i veglaget skal ha mer enn ett kort nr. 2. ( Parter som har flere
medeiere skal bare ha 1. kort nr. 2 ). Ev. behov for fler kort kan det kjøpes kort til
gjeldende årsavgift/år
4. Andre som har behov for bomkort kan søke om å kjøpe kort til gjeldende
årsavgift/år.
Har forstått det slik at det er noen (hvor mange?) som har fått utlevert flere kort nr.
2. Hvis dette stemmer må styret få tilbake disse kortene, ev. at de sperres for bruk.
Veglaget må ha full kontroll på alle kortene og fjernkontrollene som er ute.
Bommen har nå vært i drift ca. 12 år. Kanskje det er fornuftig å foreta en nullstilling
av alle bomkortene og fjernkontrollene som er ute, å aktivere riktig antall på nytt.
Gunnar Bjørnerud
1.4.19.

Vedlegg 2:
VEDR. PARTER I SANDSETDALEN VEGLAG
Til gjennomgang/diskusjon:
1. En medeier er en som eier/deleier av eiendom eller fester av tomt som sogner til
vegen og har part i veglaget.
2. Dersom en eiendom som er part i veglaget blir solgt, beholder den sin part i
veglaget.
3. Dersom en eiendom som ikke er part i veglaget blir solgt, vil den få en ny part i
veglaget, og må betale tilknytningsavgift iht. § 11.2
4. En medeier kan ha flere parter i veglaget.
5. En eiendom kan ikke fjernes fra partslista, dvs. antall parter i veglaget kan bare
bli flere ikke færre.
Gunnar Bjørnerud
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Vedlegg 3:
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Godkjenne fullmakter til å avgi stemme på andres vegne
Valg av ordstyrer og 3 medlemmer til å skrive under protokollen.
Årsmelding fra styret.
Redgjørelse oppgradering av vei samt regnskap for samme.
Regnskap for foregående kalenderår.
Fastsette kontingent for 2019.
Innkomne forslag (Skal sendes inn originalt pr. post til Styreleder)
Valg av styreleder + 2 styremedlemmer.
Valg av revisor.
Eventuelt

