
Årsmøte i Nesbyen – Hedalen Veglag 26.5 2017 på 
Thoen Hotell Nesbyen 

 

Til stede: Nils Sætrang, Bernt Stuvebakken, Harald Liodden, Ole Håkon Storeli, 
Bjørn Andersen, Jens Vig, Tor Anders Perlestenbakken, Lars Brattested, Håvard 
Sukke, Frode Aaslid, Svein A. Damslora og Dag Nordby. Bjørn Rune Bakke deltok 
som regnskapsfører.  

 
Sak 1:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Enstemmig godkjent. 
  
Sak 2: Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen 
‘ Som møteleder ble valgt Tor Anders Perlestenbakken. Harald Liodden velges 

som referent og Svein A. Damslora og Bjørn Andersen skriver under 
protokollen. 
 

Sak 3: Styrets årsmelding for 2016 
Harald Liodden leste årsmeldingen. Det var ingen kommentarer til denne og 
ble følgelig enstemmig vedtatt. 
  

Sak 4:  Regnskap for 2016 
Bjørn R. Bakke gjennomgikk regnskapet punkt for punkt. 
Revisjonsberetningen ble opplest som anbefaler årsmøte å godkjenne 
regnskapet. Spørsmål ble besvart, og regnskapet ble enstemmig godkjent.  
 

Sak 5:  Fastsetting av godtgjørelse for styremedlemmer:  
Satsene blir uforandret, nemlig: 
 Styreleder:   20.000 kr 
 Sekretær:   15.000 kr 
 Øvrige styremedlemmer: 10.000 kr 
 I tillegg utbetales for dekning av telefonutgifter:  

Kr. 2.000 til leder og sekretær  
Kr. 500 til øvrige styremedlemmer. 

 
Sak 6: Styrets forslag til budsjett for 2017 

 Styreleder redegjorde for budsjettet post for post. I tillegg til postene i 
fremlagt oppsett kommer honorarer til styremedlemmer og telefonrefusjon. 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

 
Sak 7: Fremtidig vedlikehold av vegen 

Styreleder orienterte om ønsket om å komme fremtidig tungtransport i 
forkjøpet. Det er planer om godt over hundre høystandardhytter på 
Teinvassåsen, noe som vil gi stor anleggstransport på vegen. Det lanseres også 
ideen om at nye hytter må betale et anleggsbidrag til vegen. 
Årsmøtet vedtar enstemmig følgende fremdrift: 

 I løpet av sommeren 2017 foretas en befaring av hvilke punkter som 
bør utbedres (grøfter, utskifting av grunn osv). Utfra en 



kostnadsramme på inntil 1,5 mill. kroner kan dette arbeidet utføres 
høsten 2017. 

 Nytt asfaltdekke legges på Hedal-siden samt asfalt i Varda-bakkene 
opp Todalen høsten 2018. Før dette iverksettes må styret legge fram et 
kostnadsoverslag for godkjenning på årsmøtet 2018. 
 

Sak 8: Innføring av anleggsbidrag for nye hytter 
Årsmøte vedtar enstemmig at det innføres et anleggsbidrag stort kr. 10.000 for 
1. gangs salg av hyttetomter og innføres fra 1. juli 2017. Selgende grunneier 
har ansvaret for innbetaling av bidraget. 
I tillegg vedtar årsmøtet at årskort for tunge kjøretøy utgår og at det i stedet 
innføres en turpris på kr. 150 for kjøretøy over 7,5 tonn gjeldende fra 
1.1.2018. 

 
Sak 9: Valg 

For Vassfarvegen i Nes er valgt Ole Håkon Storeli med Bjørn Ullestad som 
vara. Nils Sætrang med Magne Omsrud som vara er valgt fra vegen Åsliseter – 
Buskerud grense. 
Leder, nestleder og sekretær til styret gjenvelges. 
 
Styrets sammensetning blir således: 
Nils Sætrang (formann) med Magne Omsrud som vara  
Bernt Stuvebakken (nestformann) med Karin Kvarteig som vara  
Harald Liodden (sekretær) med Mari O. Lie som vara  
Ole Håkon Storeli med Bjørn Ullestad som vara  
 

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

 
Sak 11:  Referatsaker 

 Det ble referert til søknad fra Nes Jakt- og fiskeforening ang. redusert 
pris på sesongkort. Søknaden ble ikke imøtekommet av styret. 

 Evaluering av prøveordning med «vinterkort». Ingen har gjort seg 
nytte av denne ordningen. 

 
Sak 12:  Innkomne saker 

Det er innkommet ønske fra Vassfarvegen i Nes om ordning med vinterkort i 
perioden 15. desember til 2. påskedag til en pris av kr. 500 + depositum. 
Kortet skal kun gjelde i en av bommene, og ordningen evalueres av årsmøtet 
2018. Kortet er personlig og tilbudet er en prøveordning. Enstemmig vedtatt. 
 

 
 
 
 
 
Svein Arild Damslora      Bjørn Andersen 
            
 

 


