
Årsmøte i Nesbyen – Hedalen Veglag  

20.5 2016  
 

Til stede: Nils Sætrang, Bernt Stuvebakken, Harald Liodden, Ole Håkon Storeli, 
Bjørn Andersen, Jens Vig, Tor Anders Perlestenbakken, Lars Brattested, Håvard 
Sukke, Rune Ihle, Svein A. Damslora, Dag Nordby og Haldis H. Bringo. 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 
‘ Tor Anders Perlestenbakken velges som møteleder, Harald Liodden som 

referent og Håvard Sukke og Lars Brattested skriver under protokollen. 
 

Sak 3: Årsmelding for 2015 
Årsmeldingen ble lest opp av sekretæren. Det kom kommentarer på at denne 
også burde inneholde ting som gjenstår å utføre som f.eks. asfaltering ved 
Todalsbrua. 
Overskuddet angitt i årsmeldingen rettes til kr. 721.204 i h.h.t. regnskapet. 
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med nevnte justering. Enstemmig godkjent. 

  
Sak 4:  Regnskap for 2015 

Bjørn Rune Bakke gikk gjennom regnskapet punkt for punkt. Spørsmål ble 
stilt og besvart. Revisjonsberetningen ble opplest 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.  
 

Sak 5:  Fastsetting av styrete godtgjørelse:  
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 2016 

 Bjørn Rune gikk gjennom budsjettforslaget post for post. Det fremkom ingen 
forslag til endringer, og budsjettet ble således enstemmig godkjent. 

 
Sak 7: Valg 

Bernt Stuvebakken og Harald Liodden var på valg. Disse to er imidlertid valgt 
av h.h.v. Veglaget – Vassfarvegen i Nes og Sør-Aurdal kommune. 
Nils Sætrang gjenvelges som leder for ett år, 
Bernt Stuvebakken gjenvelges som nestleder for ett år og 
Harald Liodden gjenvelges som sekretær for ett år. 



 
Styrets sammensetning blir således: 
Nils Sætrang (formann) med Magne Omsrud som vara (valgt av vegen 
Åslisæter- Vangsbekken) 
Bernt Stuvebakken (nestformann) med Karin Kvarteig som vara (valgt av 
Vassfarvegen Nes). 
Harald Liodden (sekretær) med Mari O. Lie som vara (valgt av Sør-Aurdal 
kommunestyre) 
Ole Håkon Storeli med Bjørn Ullestad vara (valgt av Vassfarvegen Nes). 
 

Sak  8: Valg av revisor 
Frodig Økonomi AS v/Geir Olav Brøto gjenvelges som revisor. 

 
Sak 9:  Referatsaker 

Formannen orienterte om dialog med Viken og transportører for å få bukt med 
irregulær tømmertransport. 
 

Sak 10:  Innkomne saker 
Følgende sak er kommet fra styret i Veglaget Vassfarvegen Nes: «Det selges 
vinterkort for perioden 15. des. til og med 2. påskedag. Pris kr. 500 pluss 
depositum kr. 200. Kortet kan beholdes og fornyes til neste vintersesong eller 
leveres tilbake etter endt sesong mot tilbakebetalt depositum.» 
 
Følgende ble vedtatt: 
Det innføres et vinterkort som en prøveordning for ett år. Kortet skal gjelde fra 
1.1 til 30.4 til en pris av kr. 750 pluss depositum. Vinterkortet skal bare gi 
tilgang fra en side (Nes eller Hedalen). Det utstedes kun ett kort pr. 
bruker/brukerpar. 
Ordningen evalueres ved neste årsmøte. 
 

 
 
 
 
 
Håvard Sukke      Lars Brattested 
            
 

 
 
 
 
 


