REFERAT FRA STIFTELSESMØTE
I
SANDSETDALEN VEGLAG.

1. Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.
2. Liste over grunneiere og hytteeiere gjennomgått. 56 stemmeberettiget registrert frammøtt.
3. Bjørn Are Tveiti ble valgt til ordstyrer.
4. Interimsstyret orienterte om møte med Samfunnsutvalget 17 august og hvilke krav som ble
framsatt overfor kommunen. Vedtakene i kommunestyret referert. Spørsmål fra salen ble
besvart.
5. Gjennomgang av forslaget til vedtekter:
§ 1. Vedtatt enstemmig med et tillegg
§ 2. Vedtatt enstemmig med et tillegg
§ 3. Vedtatt enstemmig.
§ 4. Vedtatt mot 2 stemmer
§ 5. Vedtatt mot 1 stemme
§§ 6- 8. Vedtatt enstemmig
§ 9. Vedtatt enstemmig med et tillegg
§§ 10-12 vedtatt enstemmig.
Det kom ikke noe forslag til nye paragrafer til vedtektene. Vedtektene er således gyldige for
veglaget.
6.Fastsetting av årskontingent.
Interimsstyret foreslo årskontingent på kr 1.000.
Andre forslag: kr 2.000, kr 1.500 og kr 500.
Avstemming:
Forslaget om kr 2.000 i årskontingent ble tatt opp til avstemming først. Det fikk 14 stemmer,
og dermed avvist.
Forslaget om kr 1.500 ble så tatt opp til avstemming. Det fikk 29 stemmer og dermed vedtatt.
De øvrige forslagene ble det således ikke votert over.
7. Valg av styre med vara.
Følgende ble valgt til styre i veglaget:
Stein Inge Bjørnerud
Bjørn Are Tveiti
Asgeir Midtbøen
Per Burud
Lornts Letnes

Varamedlemmer til styret:
Terje Sjøvik
Tomas Lurås
Stein Inge Bjørnerud ble valgt til styreleder, og Bjørn Are Tveiti til nestleder.
Alle valg ble gjort enstemmig, og uten motkandidater.
Differensiering mellom 1 og 2 års funksjonstid i styret blir tatt opp på første ordinære
årsmøte.
8. Fastsettelse av honorar.
Etter forslag fra interimsstyret ble honorar for styreleder fastsatt til kr 3.000 per år, og for
øvrige styremedlemmer kr 1.000.
9. Valg av revisor ble utsatt til første ordinære årsmøte da veglaget ikke vil ha regnskap for
2005.
10. Følgende ble valgt til valgkomite:
Åse Heggland, leder
Tore Lien
Svein Ryen

Lornts Letnes
Referent.

