SANDSETDALEN VEGLAG
Protokoll årsmøte 2013
Sted og tid:
Dagsorden:

Fjellvang grendehus, onsdag 27 mars 2013 kl.1900.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkjenne fullmakter til å avgi stemme på andres vegne
Valg av ordstyrer og tre medlemmer til å undertegne protokollen
Årsmelding fra styret.
Regnskap for foregående kalenderår.
Fastsette kontingent for 2014
Valg av styre og varamedlemmer
Valg av styreleder og nestleder
Fastsette godtgjørelse for styreleder og styremedlemmene
Valg av revisor
Oppnevne valgkomité for valg av styre og revisor
Innkomne forslag

__________________________________________________________________________
Styreleder ønsket de tilstedeværende velkommen til møtet.
Sak nr. 1

Godkjenning av fullmakter
Det var kommet inn seks skriftlige fullmakter.
Vedtak: Fullmaktene godkjent.
Det var dermed 36 stemmeberettigete tilstede.

Sak nr. 2

Valg av ordstyrer og tre medlemmer til å undertegne protokollen
Vedtak: Thomas Lurås ble valgt til ordstyrer. Knut Hagen, Tore Berget og Jan
Aune ble valgt til å underskrive protokolen.

Sak nr. 3

Årsmelding 2012 ble gjennomgått av styreleder.
Vedtak: Årsmelding godkjent

Sak nr. 4

Regnskapet for 2012 ble fremlagt og gjennomgått av regnskapsfører B. A. Tveiti
som sammen med styreleder svarte på spørsmål fra forsamlingen.
Revisors beretning ble lest opp. Revisor anbefaler at regnskapet godkjennes.
Vedtak: Regnskap godkjent

Sak nr. 5

Fastsette kontingent for 2014. Styret foreslo ingen endring i ordinær kontingent.
Vedtak:
Ordinær medlemskontingent kr 2.000,Familiekort: kr 500,Bomavgift ved enkeltpasseringer: kr 50,-

Sak nr. 6

Valgkomiteens forslag ble fremlagt av komiteens leder, Tore Lien
Følgende styremedlemmer foreslås valgt for 2 år: Thomas Lurås og Terje Sjøvik.
Varamedlemmer velges for 1 år: Petter Kongsgården og Jan Gunnar Hammer
foreslås valgt
Vedtak: Alle valgt i tråd med valgkomiteens innstilling.

Sak nr. 7

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på styreleder Per Burud og nestleder Thomas
Lurås for 1 år.
Vedtak: Begge ble valgt

Sak nr. 8

Vedtak: Styrehonorarer vedtatt uendret.

Sak nr. 9

Vedtak: Anne Brit Hagen valgt som revisor.

Sak nr.10

Vedtak: Valgkomiteen ble gjenvalgt: Tore Lien, leder og Asbjørn Fusche og Knut
Hagen medlemmer.

Sak nr.11

Innkomne forslag
1.Vedtak: Styrets forslag om dugnad lørdag 8 juni vedtas.
Oppmøte ved Sandset kl. 10.00. Grusing av veien, rensing av stikkrenner og
beising av bombua blir hovedoppgavene. Styreleder poengterte at egeninnsats
fortsatt er av stor verdi for veglaget.
2. Vedtak: Styrets forslag om at revisor honoreres på lik linje med
styremedlemmer med kr.1.000,- vedtas.
3. Styret foreslo at man i 2014 starter en prosess for å oppgrader veien og at det i
den forbindelse må kreves inn en ekstrakontingent i noen år framover. Det ble en
god debatt i denne saken med mange konstruktive innspill. Forsamlingen var
positive til forslaget men ønsket en nøyere oversikt over antatte kostnader og
framdriftsplan. I debatten kom det klart fram at problemene med Heggeåsen
vinterstid må prioriteres, helst omgående. Det ble lagt fram to forslag til vedtak:
Fra styret:
Det innkreves en ekstra kontingent for 2014 på kr 2.000,- som skal gå til
oppgradering/utbedring av veien. Styret legger fram på årsmøtet 2014 en
langsiktig plan for oppgradering av hele veien med kostnadskalkyle. Det lages et
eget investeringsregnskap på siden av det ordinære vedlikeholdsregnskapet.
Henrik Berg foreslo:
Det innkreves en ekstra kontingent høst 2013 på kr 1.000,- og ekstrakontingent
på kr 5.000,- i årene 2014 og 2015 som betales inn i to rater. Dette for å gi styret
anledning til å komme igang med oppgraderingen så raskt som mulig.
Disse to forslagene ble satt opp mot hverandre ved avstemningen.
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt med 26 mot 7 stemmer, 3 avsto fra å stemme.

Styreleder takket alle for fremmøte og ønsket alle en god påske.

Referenter: Terje Sjøvik og Per Burud

Protokollen godkjent.

________
Knut Hagen

________
Jan Aune

_____________
Tore Berget

