SANDSETDALEN VEGLAG
Protokoll årsmøte 2015

Sted og tid:

Fjellvang grendehus, onsdag 1 april 2015 kl.1900.

Dagsorden:
1. Godkjenne fullmakter til å avgi stemme på andres vegne
2. Valg av ordstyrer og 3 medlemmer til å skrive under protokollen.
3. Årsmelding fra styret. Årsmeldingen legges ut på nettet.
4. Regnskap for foregående kalenderår. Regnskapet legges ut på nettet.
5. Fastsette kontingent for 2016.
6. Fastsette godtgjørelse for styreleder, styremedlemmene og revisor.
7. Behandle innkomne forslag
8. Valg av styre og varamedlemmer.
9. Valg av styreleder og nestleder.
10. Valg av revisor.
11. Oppnevne valgkomité for valg av styre.

Styreleder ønsket velkommen til møtet.

Sak nr. 1

Det var kommet inn 9 skriftlige fullmakter. Alle fullmaktene ble innlevert på det
fullmaktsskjemaet som skal brukes på årsmøtene.
Vedtak: Fullmakter godkjent.
Det var 64 stemmeberettigete fysisk til stede. Dermed var det i alt 73 stemmer.

Sak nr. 2

Vedtak: Thomas Lurås ble valgt til ordstyrer.
Anlaug Hallanger, Jan Magne Strand og Svein Ryen 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 2014 godkjent.
Styreleder takket Bjørn Are for at han nok et år hadde påtatt seg arbeidet som
foretningsfører.

Sak nr. 5

Styret foreslo ordinær kontingent for 2016 settes til kr 2.000,- og familiekort til
kr 500,-. Enkeltpasseringer kr 50,-. (Ingen endring fra tidligere år)
Vedtak: Styrets forslag vedtatt.

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 vedr oppgradering av veien.
Det var innkommet to forslag til oppgradering av veien, et fra en gruppe
hytteeiere (Forslag 1) og et fra arbeidsgruppen for grunneierne (Forslag 2).
Innledningsvis ble ordet gitt til styreleder. Han viste til de to forslagene hva angår
medlemstallet. Begge forslagene var gjengitt i innkallingen. Hytteeiernes forslag
var basert på at veglaget har 155 medlemmer, da er fjellhyttene medregnet.
Grunneierforslaget var basert på 100 betalende medlemmer. Det har i mange
årsmøter blitt hevdet at styret må finne det korrekte antall medlemmer i veglaget.
De to forslagene viser med all tydelighet at det er nødvendig. Styret ønsket derfor
å foreslå at saken vedrørende oppgradering av veien utsettes til jordskifteretten
har vurdert medlemstallet.
Ordet ble deretter gitt forslagsstillerne. På vegne av forslagsstillerne fra
hytteeierne ga Tore Lien støtte til et utsettelsesforslag grunnet på uenighet om
pliktige betalere. Asgeir Midtbøen, på vegne av arbeidsgruppa for grunneierne,
sa at de ønsket alle forhold knyttet til veien skulle vurderes av jordskifteretten. De
har allerede engasjert advokat. Saken er under utredning, men er ikke så langt
meldt inn til jordskiftet.
I den derpå følgende diskusjonen ble det spesielt fra hytteeierne reist spørsmål
om grunneiernes motivasjon for å engasjere advokat i saken. Det ble minnet om
at da veglaget ble stiftet var det enstemmighet om vedtektene. Det ble referert til
Vegloven §§ 7 nr. 3, 8 nr. 2 og kapittel VII. Av vedtektenes § 3 fremgår det hvem
som er medlemmer i veglaget. Det er siden stiftelsen ikke kommet forslag om
endringer i denne paragrafen. Det ble også kommentert at styrets
sammensetning er slik at grunneierne alltid har flertall i styret. Det synes derfor litt
merkelig at grunneierrepresentanter i veglaget har engasjert advokat, og at saken
ikke har gått gjennom styret. Til dette svarte Midtbøen at det ikke bare er
medlemstallet de ønsker vurdert, men også grunneierforholdet med hensyn til
eierskapet av veien. Til det siste kommenterte styreleder at veglaget ble dannet
etter et kommunalt vedtak om å nedklassifisere veien fra kommunal vei til privat
vei. Hvis det den gang ble gjort noen feil i forhold til grunneierne, så må man rette
sak mot kommunen. I veglovens § 5 står det: «Alle vegar som utan å vere tatt
opp som bygdevegar etter den tidlegare veglova, var haldne ved like av ein
kommune, er kommunale vegar etter denne lova, dersom ikkje anna blir fastsatt
med heimel i lova.» Diskusjonen munnet ut i enighet om at saken burde fremmes
for jordskifteretten og at alle ville bøye seg solidarisk for den avgjørelsen som
retten kommer fram til.
Styreleder la fram på vegne av styret følgende:
Forslag til vedtak:
Saken om oppgradering av veien utsettes til det foreligger en jordskiftedom over
hvem som er medlemmer i veglaget med de rettigheter og plikter det medfører.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag nr. 3:
Styret forslår at dugnaden 2015 legges til lørdag 23. mai (pinseaften). Oppmøte
som vanlig på Sandset kl. 10.00. Dugnaden avsluttes med sneising samme sted.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak nr. 8

Valgkomiteens leder Bjørn Are Tveiti redegjorde for komiteens arbeid. Thomas
Lurås og Herbjørn Lurås, begge grunneierrepresentanter, hadde frasagt seg
gjenvalg. Han la fram følgende forslag:
Terje Sjøvik (hytteeier) velges som styremedlem for to år.
Johannes Alseth (grunneier) velges som styremedlem for to år.
Jan Gunnar Hammer (hytteeier) velges som varamedlem for et år
Ingen av de grunneierne som var kontaktet av valgkomiteen vedr. vervet som
vararepresentant til styret var villig til å påta seg det. Komiteen manglet derfor et
navn. Det fremkom benkeforslag på Kristen Spånem.
Vedtak: Samtlige valgt ved akklamasjon.

Sak nr. 9

Nåværende styreleder Per Burud ble foreslått valgt for et år.
Petter Kongsgården foreslått som nestleder for et år.
Vedtak: Begge valgt

Sak nr.10

Vedtak: Anne Brit Hagen gjenvalgt som revisor.

Sak nr.11

Vedtak: Bjørn Are Tveiti, Knut Hagen og Asbjørn Fusche ble valgt til Valgkomité.

Styreleder fikk ordet til avslutning. Han takket Herbjørn Lurås for hans engasjement i perioden.
Videre ga han en stor takk til Thomas Lurås for hans innsats gjennom mange år i styret og også
som årsmøtets faste dirigent i lang tid.
Styreleder viste til de arbeidsoppgaver som var listet opp årsberetningen og oppfordret
medlemmene til evt. å påta seg disse.
Styreleder takket alle for fremmøtet, ønsket alle en god påske og ønsker alle velkommen
til dugnaden 23 mai.
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