Referat fra årsmøtet i Tjønnbakkvegen SA på Mysuseter
Fjellstue, 8. august 20155, kl. 11.00.
I Odd Gunnar Haugstulens fravær, ønsket Magne Thøring velkommen til
årsmøtet. 12 andelseiere møtte.
1. Møteinnkalling og sakliste ble referert ,og enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder: Magne Thøring ble valgt.
Valg av referent: Johan A. Lie ble valgt
3. Magne Thøring leste opp årsmeldingen, og den ble enstemmig
godkjent og protokollført.
4. Regnskap.
Magne gikk gjennom regnskapet, noe som viser en liten nedgang
i inntektene. Den økonomiske situasjonen for veglaget er god, med et
overskudd på vel 53 000 kr. Laget ytte 10 000 kr til Løypelaget siste år,
og vi har 307 000 kr på bok, så dette gir oss trygghet
Det ble stilt spørsmål ved å utbetale ” lønn ” som reisegodtgjørelse.
Spørsmålet var av rent teknisk art, og forklares ved at styrets praktiske
arbeid blir lønnet med 150 kr timen.
Regnskapet føres av autorisert regnskapskontor, og revideres av valgt
revisor.
Et forslag om å asfaltere vegen falt, da dette vil utløse omfattende
masseutskiftning. Det vil dessuten muligens føre til større fart.
Johan A. Lie foreslo å bevilge 10 000 kr til det nye løypelaget. Gulla
Formo foreslo å doble dette beløpet for at det nye styret skulle få en
god start, og dette ble enstemmig godkjent.
Regnskapet ble så enstemmig godkjent.
5. Valg.
Det nye styret ble valgt, og fikk slik sammensetning:
Styreleder: Johan A. Lie, valgt for ett år
Nestleder/kasserer: Magne Thøring, valgt for 2 år
Styremedlem: Knut Leren, valgt for 2 år
Styremedlem: Ivar Bekkemellem, ikke på valg
Styremedlem: Terje Bekkemellem, ikke på valg
Varamedlemmer: Reidar Grønn og Arve Tho, valgt for 1 år
Revisor: Grethe Ulen Mæhlum, valgt for 1 år
Vara for revisor: Vigdis Aasaaren, valgt for 1 år
Alle valg var enstemmige.

6. Innkomne saker.
Slike er ikke innkommet, så vi går videre med eventuelt:
A. Fartsdempende tiltak. Vi har prøvd med skilting, og det hjelper nok
noe, men noen ser ut til å ha det travlere enn andre.
Rondvassbubilen ble nevnt sammen med håndverkere og folk på
vei til topptur. Det ble hevdet at vegen er for fin, og inviterer til
høyere fart enn den som står på skiltene: 30 km/t. Når skiltingen
ikke virker etter hensikten, er det styrets ansvar å tenke på andre
løsninger.. Flyttbare fartsdumper vil ikke fungere. Mere markerte og
større skilter vil det bli arbeidet videre med.
B. Innkalling.
I år ble innkallingen bare gjort elektronisk, idet vi tror at det er
alminnelig kjent at årsmøtet holdes samme dag som årsmøtet i
Mysusæter Vel, og kl 11.00. Årsmøtet ville gjerne ha innkallingen
skriftlig, og vi vil gjøre dette i forbindelse med utsending av skriv om
årlig betaling i mai.
Årsmøtet ble holdt i en god tone, og det sittende styret fikk mange godord
for sitt arbeide med vegen. Den nye lederen fikk i oppdrag å overrekke Odd
Gunnar Haugstulen en blomsterhilsen fra årsmøtet som takk for godt arbeid.

Johan A. Lie
Referent

