SANDSETDALEN VEGLAG
Protokoll ekstraordinært årsmøte 2017
Sted og tid: Fjellvang grendehus, Tessungdalen lørdag 25. november 2017, kl. 1800.
Dagsorden:

1. Godkjenne fullmakter til å avgi stemme på andres vegne.
2. Valg av ordstyrer og tre medlemmer til å undertegne protokollen
3. Nye vedtekter for Sandsetdalen veglag.
4. Opprusting av veien.
5. Valg av styre.

Styreleder ønsket velkommen til møtet og viste til endelig dom i Jordskifteretten som bakgrunn for
innkallingen.
Kommentarer til dagsordenen: Ingen kommentarer.
Sak 1.
Det har kommet inn 10 fullmakter.
Vedtak: Fullmakter godkjent.
Det var 22 stemmeberettigede fysisk til stede. Til sammen 32 stemmeberettigede.
Sak 2.
Vedtak: Per Burud ble valgt til ordstyrer.
Rune Aasheim, Svein Ragnar Ryen og Kjell Nørstebø ble valgt til å undertegne protokollen:
Sak 3.
Det kom innspill fra salen om skrivefeil i vedtektene:
§ 2. FORMÅL OG ANSVAR
Her står det bl.a. «(…) innafor veganes dekningsområde». Det er kun en veg det dreier seg om, slik at
dette ikke kan stå i flertall. «veganes» rettes til «vegens».
§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Her står det bl.a. «Protokollen skal underskrivast av deltakarane på årsmøtet».
Det kan ikke stemme at alle som er tilstede på et ekstraordinært årsmøte skal skrive under
protokollen. Utsagnet tolkes dithen at protokollen må undertegnes av noen som er til stede på det
ekstraordinære årsmøtet. Teksten rettes til: «Velje 2 medeigarar til å underskrive protokollen», som er
i samsvar med § 6. ÅRSMØTE, pkt. 3.
§ 11. VEGAVGIFT (BOM-, SESONG- OG TILKNYTNINGSAVGIFT.
Pkt. 2 Tilknytningsavgift
Her står det bl.a. avgifta vert sett til 10 00 kr og skal regulerast årleg med prisindeksen for
anleggskostnader. Beløpet er en skrivefeil og rettes til 10 000 kr.
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar nye vedtekter for veglaget slik de fremkommer i dommen fra
jordskifteretten, med de endringer som det pekes på over.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 4.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppruste veien i tråd med jordskifterettens anbefalinger. Kostnadene til
opprustingen skal ha en øvre ramme på kr 1.800.000,-. Kostnadene med opprustingen skal fordeles
likt på medeierne i veglaget.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 5:
Valgkomiteen har bestått av: Kjell Nørstebø, Svein Ragnar Ryen og Liv Haugen.
Valgkomiteens forslag til nytt styre: Asgeir Midtbøen (grunneier), Bård Robstad (hytteeier), Øystein
Skavlebø (grunneier), Dag Nilsen (hytteeier) og Åse Heggland (grunneier).
Per Burud leste opp navnene, og det var ingen forslag til andre kandidater.
Det velges ikke vararepresentanter til styret i denne omgang, men Per Burud mente det burte gjøres
ved ordinært årsmøte 2018.
Valgkomiteen hadde ikke klart å få noen av de foreslåtte kandidatene til å påta seg vervet som leder i
styret. I §6. ÅRSMØTE i vedtektene som nå var vedtatt (sak 3), står det under pkt. 3. Årsmøtet skal:
Velje leiar.
Per Burud mente at det var lite aktuelt å innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte, kun for å velge
styreleder. Han foreslo at styret konstituerte seg på første møtet. Det var ingen innsigelser til det. Per
Burud tar initiativ til å kalle inn det nye styret til et første møte, så snart som mulig.
Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt. Styret konstituerer seg på første møte.
Det er viktig at det nye styret legger fram et prospekt for opprusting av veien til neste ordinære
årsmøte 2018.
Møtet avsluttet kl 1845.
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