REFERAT
FRA
ÅRSMØTET I SANDSETDALEN VEGLAG
12 april 06 på Fjellvang.

Sak 1.
Godkjenning av fullmakter.
51 stemmeberettiget var frammøtt, herav 3 fullmakter.
Sak 2.
Valg av ordstyrer.
Stein Inge Bjørnerud valgt.
Sak 3.
Valg av tre personer til å underskrive protokollen.
Følgende ble valgt: Øystein Flottorp, Terje Aker og Hans Kristian Fossås.
Sak 4.
Orientering ved styreleder.
Stein Inge Bjørnerud orienterte om følgende saker:
 Årsmeldingen gjennomgått, ingen kommentarer fra salen.
 Styrets budsjett for 2006 gjennomgått av Bjørn Are Tveiti. Usikkerhet med antall
kjøpte passeringe og sommervedlikehold. Brøytekontrakt for de neste 6 sesongene kan
overtas av veglaget. Varmekabel i enkelte stikkrenner vurderes. Bruene bør siftes i
løpet av de neste årene.
 Tidspunktet 1 juni for overtagelse av bom og vei neppe realistisk etter de signaler han
hadde fått fra kommunen.
 Avtale med kommunen er ikke på plass ennå.
 Naturskadefondet er kontaktet med forespørsel om hvordan privat vei kommer inn
under fondets regler ved naturskade.
 Skilting om ”Kjøring på eget ansvar”, og ansvarsforsikring på vegen.
 Eiendomsforholdene, kommunen eller fylkeskommunen, på starten av vegen er ikke
avklart fra kommunens side.
 Nødetatene vil få passeringsbrikker til bommen, det vil si ambulansene, politi og
brannvesen.
 Det blir dugnad på vegen 27 mai og 2 sep, med litt sosialt etterpå.
Sak 5.
Fastsettelse av kontingent for 2007.
Styret foreslo kontingent på kr 1.500. Klafstad foreslo kr 2.000.
Styrets forslag fikk 37 stemmer, Klafstads 14 stemmer.
Styrets forslag om kr 1.500 ble dermed vedtatt.

Sak 6.
Valg av styre.
Leder av valgkomiteen, Åse Heggland, la fram komiteens forslag om at det sittende styret blir
gjenvalgt med funksjonstid slik:
Asgeir Midtbøen og Lornts Letnes velges for ett år, Stein Inge Bjørnerud, Bjørn Are Tveiti og
Per Burud for to år.
Som varamedlem for ett år ble valgt Thomas Lurås, og for to år Terje Sjøvik.
Valgene var enstemmig.

Sak 7.
Valg av styreleder og nestleder.
Som styreleder ble valgt Stein Inge Bjørnerud, og som nestleder ble valgt Asgeir Midtbøen.
Valgene var enstemmig.
Sak 8.
Fastsettelse av honorar til styret.
Honorar til styreleder ble fastsatt til kr 3.000, og til øvrige styremedlemmer kr 1.000.
Enstemmig vedtatt.
Sak 9.
Valg av revisor.
Valgkomiteen foreslo at Lisbeth Midtbøen ble valgt.
Enstemmig vedtatt.
Sak 10.
Valgkomite.
Valgkomiteen fortsetter uendret til neste årsmøte.

Etter saklisten ba styreleder om at saker til årsmøtet blir sendt inn før nyttår.
Kari Spånem leste opp dokument fra 1912 om fordelingen på ansvaret på vegen som da
gjaldt.
På spørsmål ble det slått fast at en vegrett (eiendom) gir rett til ett årskort. Styret vil vurdere
til neste årsmøtet om kjøp av familiekort. Styret vil arbeide videre med blant annet eierforhold
til vegen og forsikringer.
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