
Referat fra årsmøte i veglaget – Vassfarvegen i 

Nes Fredag 22.mai 2020 kl 18.00  

Sted: Thoen hotell, Nesbyen  

1. Åpning  

1.1.Godkjenning av innkalling: Godkjent  

1.2.Godkjenning av dagsorden: Godkjent  

2. Konstituering  

1.1.Valg av møteleder: Lars Brattested  

1.2.Valg av Sekretær: Lars Brattested  

1.3.Valg av to stemmetellere: -  

1.4.Valg av to medlemmer til å signere protokollen: Arne Grøtt og Nub Arild Østenfor 

1.5.Opplysning om antall møtende med stemmerett og fullmakter.  

 Det møtte 5 medlemmer. Ingen fullmakter.  

3. Beretning og regnskap  

1.6.Årsmeldingen ble lest opp og godkjent (vedlagt)  

1.7.Godkjenning av regnskapet  

Det foreligger for tiden ikke regnskap for veglaget. Utgifter dekkes av Nesbyen 

– Hedalen veglag innenfor vedtatt budsjett.  

4. Budsjett  

Årsmøtekostnader: kr 4000,-  

Kontormateriell: kr 1000,-  

Møtekostnader: kr 1600,-  

Sum: kr 6600,-  

Veglagets utgifter knyttes til å løse vedtektsfestede oppgaver og dekkes av  

driftsselskapet.  

5. Innkomne saker  

Innkalling til årsmøte i Nesbyen – Hedalen veglag, med vedlagt årsmelding, regnskap for 

2019 og forslag til budsjett for 2020.  

Dokumentene ble gjennomgått i møtet og det ble vedtatt å oversende følgende  innspill fra 

Vassfarvegen i Nes:  

Når det gjelder å kompensere for tapt momsrefusjon går vi for mulighet under  punkt 2. Det 
vil si å utsette store vedlikehold og omarbeide langtidsplan. Årsmøte forventer også at det 
legges fram en god beskrivelse av alternativer når det  gjelder framtidig bomløsning. Dette 
med bakgrunn i at vi er kjent med at dagens  utstyr er modent for utskifting. Vi viser i øvrig 



til sak 9 i årsmøtet 2019 der styret bes  legge fram alternativer til neste årsmøte. 
 
 

6. Valg  

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt:  

Styremedlemmer til Nesbyen – Hedalen veglag:  

Bernt Stuvebakken, styremedlem (90147051) (På valg i 2020, gjenvalgt)  

Karin Kvarteig, vara (97072705) (På valg i 2020, gjenvalgt)  Ole Håkon 

Storeli, styremedlem (95941121)(På valg 2021) Bjørn Ullestad, vara 

(97767867) (på valg 2021)  

Delegater til årsmøtet i Nesbyen – Hedalen veglag:  

Nub Arild Østenfor (På valg i 2020 ,gjenvalgt)  

Lars Brattested (91383427) (På valg i 2020, gjenvalgt) 

Bjørn Andersen (90588788) (På valg i 2021)  

Svein Arild Damslora (91141640) (På valg i 2021)  

Styret i Vassfarvegen i Nes:  

Lars Brattested, leder (91383427) (På valg i 2020, gjenvalgt) 

Anders Braaten (90580990) (På valg i 2020, gjenvalgt) Nub Arild 

Østenfor (91768809) (På valg i 2021)  

Valgkomite:  

Bjørn Ullestad  

Joar Tolpinrud  

Knut Halvor Krusedokken 


