SANDSETDALEN VEGLAG
Protokoll årsmøte 2014

Sted og tid:

Dagsorden:

Fjellvang grendehus, onsdag 16 april 2014 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. Årsmeldingen lagt ut på nettet.
Regnskap for foregående kalenderår. Regnskapet lagt ut på nettet.
Fastsette kontingent for 2015
Fastsette godtgjørelse for styreleder, styremedlemmer og revisor
Behandle innkomne forslag
Valg av styre og varamedlemmer
Valg av styreleder og nestleder
Valg av revisor
Oppnevne valgkomité for valg av styre

Styreleder ønsket de tilstedeværende velkommen til møtet. På styrets vegne ga han uttrykk for at
det store fremmøtet var svært gledelig da dette møtet kanskje var det viktigste i veglagets
historie. I alt var det ca 120 tilstede.
«Grautkjerringene» ønsket alle velkommen med kaker og kaffe og for å informere om
forestillingen om bondelegenden Tollev Saleman som spilles 17. – 20. september.

Sak nr. 1

Det var kommet inn 15 skriftlige fullmakter.
Vedtak: Fullmakter godkjent.
Det var 73 stemmeberettigete fysisk til stede. Dermed var det i alt 88 stemmer.

Sak nr. 2

Vedtak: Thomas Lurås ble valgt til ordstyrer.
Sissel Strand, Tore Berget og Lornts Letnes ble valgt til å underskrive
protokollen.

Sak nr. 3

Styreleder leste opp og kommenterte noen enkeltposter i årsmeldingen.
Vedtak: Årsmelding godkjent

Sak nr. 4

B. A. Tveiti redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål fra salen. Revisors
beretning ble lest opp.
Vedtak: Regnskapet 2013 godkjent.

Sak nr. 5

Styret foreslo ordinær kontingent for 2015 settes til kr 2.000,- og familiekort til kr
500,-. Enkeltpasseringer kr 50,-. Det innkom forslag om å heve enkeltpasseringer
til kr 100,Vedtak: Styrets forslag vedtatt. Forslaget vedr. heving av enkeltpasseringer til kr
100,- tas med i vurderingen vedr. finansieringen av oppgraderingen av veien.

Sak nr. 6

Styrehonorarene 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.
Forslag 1 (fra styret): Oppgradering av Sandsetdalsvegen
Styreleder redegjorde for bakgrunnen til det fremlagte forslaget fra styret.
Forslag: Sandsetdalsvegen oppgraderes/oppjusteres i 2015 som skissert
ovenfor. Arbeidet legges ut på anbud i 2014 og arbeidet forutsettes å bli gjort i
2015. Det lages et eget regnskap for dette arbeidet. Anbudsprisen deles likt på
antall betalingspliktige medlemmer og det innkreves inntil kr 40.000,- av hvert
medlem i 2015 som skal gå til oppgradering/oppjustering av veien.
Fra 2015 betaler utbygger av ny hytte/fritidshus en engangskontingent til veglaget
tilsvarende det beløpet i de nåværende medlemmene må betale for
oppgradering/oppjustering. Deretter betaler disse årlig avgift på lik linje med
øvrige medlemmer.
Det var kommet inn et motforslag fra noen grunneiere ført i pennen av Anne
Spånem. Hun redegjorde for bakgrunnen for forslaget.
Forslag:
A. Saken om storopprustning av Sandsetdalsvegen utsettes til det finnes et klart
mål for hvordan vi vil ha veien, gode kostnadskalkyler, anbydere og flere
alternativer til nedbetaling.
B. Det bør også tas kontakt med kommunen med tanke på:
1.
Å overta driften av veien
2.
La Sandsetdalen veglag drifte veien, men finansiere opprustningen av
hensyn til allmenn ferdsel.
3.
Delfinansiere opprustningen
Det ble en lang, god og grundig debatt omkring disse forslagene. Det debatten i
hovedsak dreide seg om var omfanget av oppgraderingen og finansieringen.
Mange synspunkter ble fremmet i debatten. Mange ga uttrykk for usikkerhet
rundt prosjektet og følte at de trengte mer informasjon før de kunne ta stilling til
forslaget.
Under debatten ble det lagt fram to konkrete forslag:
J. Hansen forslag:
”Årsmøtet vedtar å søke Tinn kommune om å øke bompengesatsen for
enkeltpasseringer til kr.100,-”
L. Letnes forslag:
”Årsmøtet ber styret om å kreve inn oppgraderingskostnadene på en fleksibel
måte. Medlemmer som søker om delbetaling vurderes av styret. Årsmøtet gir
styret fullmakt til å forskuttere midlene ved låneopptak. Søker dekker selv
rentekostnader og andre kostnader ved låneopptaket.
Etter et par timers debatt ba styreleder om en kort pause for å sjekke ut
muligheten for et omforent forslag fra forslagsstillerne. Han la deretter fram
følgende:
Forslag til vedtak:

a)
b)
c)
d)

Styret justerer arbeidsbeskrivelsen etter innspill og forslag fra årsmøtet.
Arbeidet legges ut på anbud med svarfrist august/september
Oppgraderingen av veien skal skje innenfor en ramme på kr 4.000.000,Tinn kommune informeres og involveres i planene. Veglaget vil søke
kommunen om størst mulig tilskudd til oppgraderingen med begrunnelse i
den dårlige standard veien var i ved overtakelsen.
e) Det utarbeides alternative betalingsløsninger for medlemmene
f) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i oktober
Vedtak: Forslaget vedtatt
Forslag 2 (fra styret): Frikjøp for dugnad.
Dugnad er og vil være et viktig bidrag til vedlikeholdet av veien. Behovet for
generell rydding av busker og kratt samt rensing av stikkrenner vil alltid være
tilstede. Oppmøtet på dugnadene har variert fra 20 – 40 personer. Det er ikke
uvanlig i andre veglag at man kan kjøpe seg fri for dugnadsansvar.
Forslag til vedtak: De medlemmene som ikke deltar på dugnaden faktureres
hver med kr 500,- som øremerkes det generelle vedlikeholdet av veien.
Vedtak: Forslaget vedtatt mot to stemmer.

Forslag 3 (fra styret): Dugnaden 2014
I tråd med praksis foreslår styret at dugnaden legges til lørdag 7. juni (pinseaften.
Fra salen kom det innspill på flere alternative datoer og om man burde vurdere å
dele veien opp i soner hvor medlemmene kunne yte sin innsats når det passet
den enkelte. Styreleder viste til den grundige behandlingen organiseringen av
dugnaden hadde på årsmøtet 2011. Det er ikke ønskelig med for mye
administrasjon for dette. Vi vil aldri finne en dato som passer for alle. Han
fremhevet også den sosiale siden ved dugnaden med avslutning med sneising på
Sandset. Dugnaden er en viktig sosial møteplass for medlemmene.
Vedtak: Styrets forslag om at dugnaden 2014 blir lagt til 7. juni ble vedtatt mot 6
stemmer.
Sak nr. 8

Valgkomiteens leder, Tore Lien, redegjorde for komiteens forslag.
Styremedlemmer på valg for 2 år er: Per Burud, Stein Inge Bjørnerud og
Bjørn Are Tveiti. Sistnevnte hadde meddelt at han trekker seg fra styret.
Varamedlemmer på valg for 1 år Jan Gunnar Hammer og Petter Kongsgården
Sistnevnte her sagt seg villig til å bli styremedlem etter B A Tveiti.
Herbjørn G. Lurås har sagt seg villig til å stille som nytt varamedlem etter Petter
Kongsgården.
Per Burud velges som styremedlem for 2 år.
Stein Inge Bjørnerud velges som styremedlem for 2 år.
Petter Kongsgården velges som styremedlem for 2 år.
Jan Gunnar Hammer velges som varamedlem for 1 år.
Herbjørn G. Lurås velges som varamedlem for 1 år.
Vedtak: Samtlige valgt.

Sak nr. 9

Nåværende styreleder Per Burud og nestleder Thomas Lurås ble foreslått valgt
for 1 år.

Vedtak: Begge valgt
Sak nr.10

Vedtak: Anne Brit Hagen gjenvalgt som revisor.

Sak nr.11

Valgkomiteen har bestått av Tore Lien. Knut Hagen og Asbjørn Fusche.
Tore Lien ønsket å trekke seg. Styret foreslo Bjørn Are Tveiti som nytt medlem.
Vedtak: Bjørn Are Tveiti, Knut Hagen og Asbjørn Fusche ble valgt.

Styreleder fikk ordet til avslutning.
Han takket Thomas Lurås for å ha gjort en god og solid jobb som dirigent,
Han takket spesielt Bjørn Are Tveiti som nå gikk ut av styret. Han har gjort en strålende jobb som
styrets ubetalte foretningsfører siden veglaget ble opprettet. Også fra forsamlingen ble Bjørn Are
takket for innsatsen.
Styreleder takket alle for fremmøte, ønsket alle en god påske og ønsket alle velkommen
til dugnaden 7. juni og det ekstraordinære årsmøtet i oktober.

Referenter:
Terje Sjøvik

Per Burud

Protokollen godkjent 12.04.2014

Sissel Strand
(Sign.)

Tore Berget
(Sign.)

Lornts Letnes
(Sign.)

