Årsmøte i Tjønnbakkvegen SA på Rondane Høyfjellshotell, 6. aug. 2016, kl. 11.
Møtet startet med 1 minutts stillhet til minne om Odd Gunnar Haugstulen.
1. Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Magne Thøring vil lede møtet og Johan A. Lie skriver protokollen.
3. Årsberetning for 2015/16
Johan refererte denne, og den ble enstemmig godkjent.
Unison klapping for Ivar Bekkemellems innsats som veivokter. Vel fortjent!
4. Regnskap
Det er liten forskjell mellom inntektene i 2014 og 2015.
Kr. 248.238,- siste år (2015), mot kr. 248.915,- i 2014.
Viser til regnskapet når det gjelder utgifter til veivedlikehold som grusing, skraping, salting osv.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Det kom forslag om større godtgjørelse til styret, men vi er tilfreds med slik det er.
Magne forklarte hvordan dette er organisert. Ingen endring i godtgjøring.
5. Valg.
Vi har ingen valgkomite, så alle valg blir tatt direkte på årsmøtet.
Johan tar gjenvalg som leder. Knut og Magne er ikke på valg. Vi foreslår at Terje Bekkemellem tar jobben
som "it-ansvarlig", og Arve Tho rykker opp som styremedlem.
Reidar Viken blir nytt varamedlem.
Revisor: Gjenvalg av Grethe Ulen Mæhlum med Vigdis Aasaaren som vara.
Ivar Bekkemellem fortsetter som styremedlem.
Valget ble enstemmig godkjent.
6. Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag mottatt før årets møte. En sak kom opp under møtet.
Skilting med 30 km/t må det arbeides mere med, og styret tar dette til etterretning.
7. Forslag fra styret:
A: Ny innmat i bommen, - tatt til etterretning.
Etter 8 år er deler av utstyret allerede for gammelt, og dette vil nå bli skiftet til en pris av ca. kr. 40.000,- .
B: Problemer med årskortene i sommer. For å kompensere for problemene i sommer ble det vedtak om at
alle med årskort får tilsendt gratis årskort for neste sesong. De som mener å komme dårlig ut, dvs. har
svært mange kvitteringer fra denne sommeren, får tilbakebetalt mellomlegget ved å henvende seg til
vegstyret.
C: Tilskudd til Løypelaget. Forslag på 20.000,-. Dette ble enstemmig vedtatt.
D: Krattknusing ved veikantene opp selve Tjønnbakken. Arbeidet bør gjøres i høst.
E: Gjengroing. Spørsmålet ikke relevant for veglaget, - henvises til Mysusæter Vel og grunneierlagene.

