
Årsmøte i Nesbyen – Hedalen Veglag  

13.5 2015 på Thoen Hotell 
 

Til stede: Nils Sætrang, Bernt Stuvebakken, Harald Liodden, Ole Håkon Storeli, 
Bjørn Andersen, Jens Vig, Truls Tørrisplass, Tor Anders Perlestenbakken, Alf Lie, 
Alf Majormoen, Håvard Sukke og.Bjørn Rune Bakke møtte som regnskapsfører. 
Svein A. Damslora gir Bjørn Andersen fullmakt til å representere seg.  

 
Sak 1: Innkalling og saksliste ble godkjent. 
  
Sak 2: Tor Anders Perlestenbakken velges til møteleder og Harald som referent. 

Håvard Sukke og Jens Vig skriver under protokollen. 
 

Sak 3: Formannen leste årsmeldingen for 2014 som ble enstemmig godkjent. 
  
Sak 4:  Regnskap for 2014: 

Bjørn Rune Bakke gikk gjennom regnskapet post for post Et par spørsmål ble 
besvart. Revisorberetningen ble opplest, som anbefaler årsmøtet å godkjenne 
regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.  
 

Sak 5:  Fastsetting av styrete godtgjørelse:  
Satsene ble uforandret, nemlig: 
 Styreleder:   20.000 kr 
 Sekretær:   15.000 kr 
 Øvrige styremedlemmer: 10.000 kr 
 For dekning av telefonutgifter: 2.000 kr til leder og sekretær, 500 kr. til 

øvrige styremedlemmer. 
Web-side redaktøren oppfordres til å skrive regning på medgått tid. 
 

Sak 6: Valg av styremedlemmer: 
Nils Sætrang og Ole Håkon Storeli var på valg. Begge ble gjenvalgt for to år. 
Nils Sætrang velges som formann for ett år. 
Bernt Stuvebakken velges som nestformann for ett år. 
Harald Liodden velges som sekretær for ett år. 
 
Styrets sammensetning blir som følger: 
Nils Sætrang (formann) med Magne Omsrud vara (valgt av vegen Åslisæter- 
Vangsbekken) 
Bernt Stuvebakken (nestformann) med Karin Kvarteig som vara (valgt av 
Vassfarvegen Nes). 
Harald Liodden (sekretær) med Emmy Bakkom vara (valgt av Sør-Aurdal 
kommunestyre) 
Ole Håkon Storeli med Bjørn Ullestad vara (valgt av Vassfarvegen Nes). 
 
 
 



Sak 7: Innkomne saker til årsmøtet/referatsaker: 
 Følgende innspill er kommet fra årsmøtet i Vassfarvegen i Nes: 

 
1. Asfaltering på begge sider av Todalsbrua. 
2. Oppsett av bygg/lagerplass ved bommen på Nes-siden. 
3. Innføring av halvårskort som prøveordning. 
4. Ansvar for parkering ved Langevann. 

 
Styrets planer er sammenfallende med årsmøtet med hensyn på punkt 1 og 2. 
Disse punktene blir gjennomført i løpet av 2015.  
Bjørn Rune orienterte om administrative og tekniske problemer knyttet til 
halvårskort. Økonomisk må merutgiftene knyttet til innføring av denne type 
kort tas inn på en eller annen måte. Årsmøtet ber styret utrede saken og 
komme med et utkast til neste årsmøte i Vassfarvegen Nes. 
Det samme gjelder punkt 4. 
  

Sak 8:  Styrete budsjettforslag for 2015: 
Bjørn Rune gikk gjennom budsjettet punkt for punkt. 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt med små justeringer. Budsjettresultatet ble 
674.000 kr. 
 

Sak 9: Langtidsbudsjett 2015 – 2020 
Nils Sætrang delte ut og orienterte om et revidert langtidsbudsjett, som også 
innarbeider asfalt av bakkene på Nes-siden (Todalsbrua – skilt for Nes 
Østmark). Dette gir samlet et behov for ca. 8 mill. kr. Med en årlig avsetning 
på 570.000 kr. vil langtidsbudsjettet kunne realiseres i løpet av 10 år. 
Langtidsbudsjettet ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak 10: Valg av revisor 
Frodig Økonomi v/Geir Olav Brøto gjenvelges som revisor. 
 

 
 
 
Jens Vig      Håvard Sukke 
 (sign)           (sign) 
 

 
 
 
 
 


