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PROTOKOLL-ÅRSMØTE I HJERDALEN VEGLAG 14.04.22

Styreleder meldte forfall fra møtet kort tid før møtet skulle begynne, så resten av styret måtte få 
gjennomført møtet etter beste evne.

Til stede fra styret med vararepresentanter var Geir Foseid, Steinar Klonteig, Magne Kristiansen, 
Helge Høybø og Oddvar Haugen.

Styret beklaget at det ikke har vært aktivitet i veglaget siden forrige årsmøte som var i 2019. 

Årsmøtet valgte Geir Foseid til ordstyrer og Oddvar Haugen til protokollfører.

Ronny Grimstad og Jostein Gaustad ble valgt til å skrive under protokollen.

Saksliste:

Sak 1-Årsmelding

Denne ble lest opp og godkjent av årsmøtet

Sak 2 - Regnskap

Revidert regnskap for de to siste år ble lagt frem for årsmøtet og godkjent

Sak 3-Arbeidsplan

Arbeidsplan som redegjort for i innkallingen ble godkjent

Sak 4- Kontingent

Årsmøtet fant ingen grunn til å endre medlemskontingenten, så den forblir som den er på

kr 2600,-/år

Sak 5 - Innkomne saker

Ingen innkomne saker til årsmøtet, men det kom opp følgende under møtet:

a. Forslag om å betale inn en større sum på lånet siden det kan se ut som om renten vil øke i 
tiden fremover. Dette var det enighet om, men at størrelsen på innbetalingen skulle avgjøres 
av styret etter at befaring av veien var gjort, for å ha oversikt over hva vi evt. må påkoste der.

b. Spørsmål om medlemmer med familie spredt geografisk kunne få tilgang til å fjernåpne 
bommen - evt. om flere kort kunne fordeles. I utgangspunktet er det ikke ønskelig å dele ut 
nummeret til bommen mtp. utilsiktet spredning av denne informasjonen, men en slik løsning 
skal diskuteres med leverandøren av anlegget, Svarko. Styret vil komme tilbake med 
informasjon om dette snarest mulig.

c. Det ble også tatt opp et ønske om noe oftere utskiftninger i styret. Det har kommet inn flere 
nye varamedlemmer og styremedlemmer i de siste årene, men det kan være ønskelig med 
litt mer rotasjon.

d. Hjemmesiden vår blir sjelden oppdatert, og det kom opp ønske om at denne oppdateres 
oftere - evt. med en feed fra Facebook, slik at også de som ikke er på FB skal kunne finne 
siste nytt på hjemmesiden. Styret skal også se på mulighetene for å bytte leverandør for om 
mulig å finne noe som er enklere å jobbe med.
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e. Spørsmålet om å flytte årsmøtet ble tatt opp igjen, uten at det ble gjort noe vedtak der. For å 
gjøre dette, kreves det vedtektsendringer og det ble ikke gjort noe mer i saken i denne 
omgang.

f. Ladepunkter for el-biler kom også opp igjen i møtet. Denne saken er det vedtak på fra forrige 
årsmøte - om ikke å være innenfor veglagets ansvarsområde, så det ble ikke gjort noen 
ytterligere vedtak her.

g. Lysløypas Venner gjør en utmerket jobb med kjøring av spor for ski og skuterkjøring og 
årsmøtet vedtok å gi et tilskudd på kr 17.000,- i år.

Sak 6-Valg

Oddvar Haugen, Steinar Klonteig, Helge Høybø og Knut Løberg var på valg, og alle ble gjenvalgt.

Valgkomitéen bestående av Jon Løitegaard, Einar Bråthen og Knut Solheim stilte seg til rådighet også
for neste år, og ble da også gjenvalgt.

For styret

Oddvar Haugen

Jostein Gaustad
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