PROTOKOLL ÅRSMØTE 13 Apr. 22, SANDSETDALEN VEILAG
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Godkjenne fullmakter til å avgi stemme på andres vegne

1. fullmakt:
Mats Klevar Holm stilte på vegne av Signe Lise Holm
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Valg av ordstyrer og 3 medlemmer til å skrive under protokollen.

Kommentar fra Gunnar Bjørnerud – de nye vedtektene kreves det bare 2 til å signere. Kommentar
tas til etterretning og 2 ble valgt.
Resultat:
Ordstyrer – Dag A Nilsen
Signatur 1 - Barbro Storli Møien.. - bamsto@gmail.com (Protokoll)
Signatur 1 - Helge Nordahl - donnix@hotmail.no (Protokoll)
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Årsmelding fra styret.

Øystein Skavlebø gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål fra Årsmøtet.
Spørsmål og kommentarer
Hvor mange andelseier og andre som får faktura?
137 faktura er sendt ut.
Styret bekreftet at totalt 137 Års avgift fakturaer har blitt sendt ut. Styret har lagt ned mye
arbeide i samarbeid med Gunnar Bjørnerud for å få en fullstendig oversikt over partene i veilaget.
Totalt er det 134 parter i veilaget og 3 personer som velger å betale årsavgift ift enkelt betalinger
ved passering av bommen.
Regnskapet for 2021 gikk som budsjettert noe i minus pga. utvidet sommervedlikehold. Det har
også vært ekstra utgifter på bommen og manglende inntekter pga. ødelagt betalingsautomat i en
lengre periode i 2021. Detaljert regnskapet ligger på nettetsiden.
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Status Bom Anlegg og veien videre.

Problemet med Bom anlegget har i all hovedsak vært betalingsautomaten – bl.a. dårlig mobilsignal.
Den gamle automaten kommuniserte med 2G nettverk. Dette gav dårlig dekning og svært lav
hastighet. Programvaren har gått ut på dato.
Styret valgte derfor å leie en ny betalingsautomat og har en avtale som gjør at den kan kjøpes ut
og få leien trukket fra kjøpesummen. Ny automat har fungert bra i snart ett halvt år og styret ba
årsmøtet om fullmakt til å kjøpe dagens betalingsautomat for ca. kr 55 000,Styret har jobbet og sett på alternative Bom løsninger, men forslått løsning er både ift økonomi og
sikkerhet den beste løsningen for veilaget. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.
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Innkomne forslag (Må sendes styrets leder senest 01.04.22)

Forslag 1, fra Tore Berget: ønsker å flytte årsmøte til skjørtorsdag / langfredag for å få flere
deltakere.
Innspill:
Barbro Storli Møien: onsdag er fint, men vil gjerne at vi holder det kl. 18:00
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Per Burud: ift. de gamle vedtekter skal årsmøte avholdes kl. 19:00
Konklusjon etter avstemning: beholder dag og tid som det er pr. i dag.
Forslag 2 fra Tore Berget: innkomne forslag legges ut på nettsiden.
Styret tar det til etterretning
Forslag 3 fra Svein Ryen:
Mangelfull hjemmeside, ønsker ekstern datahjelp for å få oppdatert
informasjon. Utdyping: Vanskelig å finne frem i informasjon. Det gamle styret la ut mer info.
Konklusjon; Styret tok dette til etterretning og vil forbedre eksisterende hjemmeside.
Per Burud: Kommenterte åt en enkel årsberetning er ønskelig til neste årsmøte. Styret tar dette til
etterretning og vil justere dette til årsmøte 2023.
Forslag 4 fra Svein: støvplager fra veien.
Info: Nils fikk ikke kjøpt «Dustex» støvdempemiddel i fjor. Dette blir lagt på når veien er tørr og
han får tak i støvmiddel.
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Sammensetning av valgkomite 2022

Per Burud og Kristen Spånem
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Valg av 4 styremedlemmer + Styreleder

Forslag til styremedlemmer
Dag A Nilsen – Styre Leder, 1 år
Øystein Skavlebø – kasserer, 2 år
Unni Letnes Nergård – Sekretær
Åse Dahl Heggland -Styremedlem
Marianne Lauluten- Styremedlem
Forslag til varamedlemmer
Svein Ryen
Kristen Spånem
Alle ble valgt
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Valg av revisor

Det nye styre vil jobbe med å få på plass en revisor. Dagens revisor kan ikke fortsette.

Valg Komité 2023
Sammensetning av valg komité for 2023 vil være Bjørn Aare Tveiti og Per Burud.
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Eventuelt

Bredbånd/Fiber
Per Burud – undersøker muligheten for å legge fiber til hyttene. Tilbakemelding fra everk
/nettselskap at det trolig blir dyrt, men ingen tall så langt. Per Burud kommer tilbake med mer
informasjon etter hvert.
El-Billadere
Det er muligheter for 2 stk. El-billadere på butikken (Gavelen Fjellhandel) Det er fortsatt kun på
planleggings stadiet.
Det vil planlegges for en dugnad før ferien 2022. Rydde kratt og busker langs veien mm.
Innkallelse vil komme i God tid før dato for Dugnaden
Status på fartsgrense og skilter: Styret jobber med saken. Kostnader for skilter vil det jobbes med
I Mai Måned. Redusert fartsgrense på 30 Km er foreslått.
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