Vedtekter
For
Sandsetdalen veglag.

§ 1.Grunnlag.
Sandsetdalen Veglag er stiftet på grunnlag av vedtak i Tinn kommunestyre i sak 76/05 den 29
september 2005, og Vegloven §§ 7 nr 3, 8 nr 2 og Kapittel VII. Sandsetdalsvegen går fra
Skavlebøbekken til Kongsbergseter.
§ 2. Formål.
Veglaget er gjennom hele året ansvarlig for drift og vedlikehold på hele strekningen. Inkludert i vegen
er bruer, stikkrenner og veggrøfter pluss 3 meter på begge sider av vegen.. og offentlig parkeringsplass
ved Kongsbergseter og møteplasser. Stikkveger ut fra hovedvegen er veglaget uvedkommen.
§ 3. Medlemskap.
Medlemmer i veglaget er alle som sokner til vegen. Kvar den som er eier eller fester av grunn, seter,
fritidsbolig, jaktbu, fiskebu eller lignende har retter og plikter i samsvar med Veglova og disse
vedtektene. Hvert objekt som nemt ovenfor har EN part i vegen. Hver part har EN stemme i veglaget.
Medlemmene har rett til ferdsel på vegen mot årlig kontingent, og plikt til å rette seg etter lovlig
fattede vedtak i årsmøte og styret.
Andre enn medlemmer i veglaget kan benytte vegen mot vederlag.
§ 4. Nye medlemmer.
Ved salg eller arv overtar ny eier automatisk medlemskapet. Slik eiendomsoverdragelse skal meddeles
styret.
Ved deling av grunneiendom, eller bortfeste av ny tomt, med formål ny bebyggelse, har ny eier/fester
rett og plikt til å slutte seg til disse vedtekter. Selger/bortfester skal meddele styret om slike
overdragelser.
Andre kan etter søknad til styret tas opp som medlemmer i veglaget.
§5. Årsmøte.
Ordinært årsmøte avholdes onsdag i påskeuka kl 1900. Hver part i veglaget har en stemme. En part
kan gi fullmakt til en annen til å stemme på sine vegne. Årsmøtet kalles inn av styret med minst 21
dagers varsel. Saker som medlem ønsker å ta opp på årsmøtet skal oversendes styret innen 1 februar.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
♦ Godkjenne fullmakter.
♦ Valg av ordstyrer og 3 medlemmer til å skrive under protokollen.
♦ Årsmelding fra styret.
♦ Regnskap for foregående kalenderår.
♦ Fastsette årlig vegkontingent.
♦ Valg av styre og varamedlemmer.
♦ Valg av styreleder og nestleder.
♦ Fastsette godtgjørelse for styreleder og styremedlemmene.
♦ Valg av revisor.
♦ Oppnevne valgkomite for valg av styre.

♦ Andre saker som er nemt i innkallingen.
Årsmøtet skal orienteres om årets budsjett.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med de frammøtte medlemmer og godkjente fullmakter. Ved valg kan
det kreves skriftlig avstemming. Blanke stemmer regnes som avgitte. Den som får flest stemmer er
valgt. Andre saker avgjøres ved simpelt flertall.
§ 6. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte holdes etter innkalling fra styret, krav fra veglagets revisor eller minst 25 av
veglagets medlemmer etter innkalling med minst 3 ukers frist. Ekstraordinært årsmøte kan bare
behandle de saker som er nemt i innkallingen.
§ 7. Styret.
Styret er ansvarlig for daglig drift av vegen.
Årsmøte velger et styre med 5 medlemmer og to varamedlemmer i rekke. Styremedlemmene velges
for 2 år ad gangen, dog velges 2 medlemmer og ett varamedlem første gang for ett år.
Styret tegnes av styreleder og et medlem.
§ 8. Styrets oppgaver.
Styret har følgende hovedoppgaver og fullmakter:
♦ Inngå avtaler om sommer- og vintervedlikehold.
♦ Inngå avtale med regnskapsfører.
♦ Vedta budsjett for veglaget, og legge fram revidert regnskap for årsmøtet.
♦ Registrere nye medlemmer, godkjenne nye avkjørsler, oppsett ev grind, etablering og drift
av ferist, trafikkskilt og godkjenne andre enn partshavere som medlemmer.
♦ Ta opp lån med pant i vegen for ekstraordinært vedlikehold på inntil kr 500.000.
♦ Søke kommunen om godkjenning av bompengesatser og årlig tilskudd.
♦ Kalle inn til årsmøte.
§ 9. Beslutningsdyktighet.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer eller møtende varamedlemmer er tilstede. Styre
fatter vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleder. Beslutning om opptak av lån
skal skje i fulltallig styre.
§10. Styreleders kompetanse.
Styreleder kan iverksette strakstiltak for å sikre at vegkapitalen ikke forringes eller ødelegges. Det kan
være øyeblikkelig stengning på grunn av teleløsning, flom eller andre unormale værforhold.
§ 11. Skader på vegen.
Skader på vegen, bruer, veggrøft eller stikkrenner som påføres av medlem eller annen bruker, skal den
som forvolder skaden sørge for selv å opprette, eller etter pålegg fra styret stå økonomisk ansvarlig for
utbedringene.
§ 12. Endring av vedtektene.
Disse vedtektene kan endres på årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettiget etter
innstilling fra styret.

Vedtektene er vedtatt på stiftende årsmøte for Sandsetdalen Veglag på Fjellvang 19 november 2005.
§ 1 endret og § 7 gitt tillegg på årsmøtet 4 mars 2007.

