Årsmøte i Nesbyen – Hedalen Veglag 20.5 2022 på
Thoen Hotell Nesbyen
Til stede: Ole Håkon Storeli, Nils Sætrang, Bernt Stuvebakken, Harald Liodden,
Anders Bråten, Bjørn Andersen, Svein Arild Damslora, Tor Anders
Perlestenbakken, Dag Nordby, Joar Tolpinrud, Lise Sliper Øye, Håvard
Sukke og Olav Kristian Huseby.
Herav 9 stemmeberettiget
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Sak 2: Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
Tor Anders Perlestenbakken velges til møteleder. Harald Liodden refererer
mens Dag Nordby og Håvard Sukke undertegner protokollen.
Sak 3: Styrets årsmelding for 2021
Sekretæren leste opp årsmeldingen. Det er ønskelig for neste år å få med antall
passeringer i de respektive bommene. Årsmeldingen tas til etterretning.
Sak 4: Regnskap for 2021
Formannen gikk gjennom regnskapet punkt for punkt. Spørsmål ble besvart.
Hva med anleggsbidrag? Revisorberetningen ble referert.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt.
Sak 5: Fastsetting av godtgjørelse for styremedlemmer
Satsene blir uforandret, men timesatsen for ekstraarbeid økes til 260 kr/time.
Sak 6: Styrets forslag til budsjett for 2022
Formannen gikk gjennom postene punk for punkt. Spørsmål ble besvart etter
beste evne. Det er ønskelig at regnskapsfører deltar på årsmøtet. Hva er
grunnen til at det er to poster for vedlikehold (bomanlegg)?
Budsjettet enstemmig vedtatt.
Nils Sætrang orienterte om langtidsbudsjettet. Styret oppfordres til å kontakte
kommunene for å se på muligheter for delfinansiering av veivedlikeholdet, all
den tid veien i gitte situasjoner fungerer som omkjøringsvei ved stengte
hovedveier.
Langtidsbudsjettet bør vedlegges utsendte årsmøtepapirer, samt legges ut på
vår web-side.
Sak 7: Valg av leder og nestleder med vara
Vassfarvegen Nes har valgt Karin Kvarteig som styremedlem med Bernt
Stuvebakken som vara.
Ole Håkon Storeli gjenvelges som leder. Nils Sætrang gjenvelges som
nestleder.

Sak 8: Valg av revisor
Frodig Økonomi AS v/Geir Olav Brøto fortsetter som revisor.
Sak 9: Referatsaker
Liodden orienterte om erfaringene med det nye bomsystemet.
Sak 10: Innkomne årsmøtesaker
Følegende saker forelå fra årsmøtet i Vassfarvegen Nes:
1. Prising/bomsatser
Forslag til vedtak:
Årsmøte holder bompengesatsene uendret ut 2022. Før nyttår skal styret ha
evaluert ny ordning og vurdere om satsene kan reduseres til alternativt kr. 1200 +
300 + 500 dersom faktiske inntekter er i samsvar med budsjett for 2022. Styret
orienterer om de vurderinger som er gjort i neste årsmelding.
Enstemmig vedtatt.
2. Mottatte innspill fra Vassfarvegen Nes vedrørende erfaringer knyttet til nytt
bomsystem
Styret tar momentene til etterretning.
3. Vedlikehold av den kommunale vegen fra Paddedokk til bom
Styret går i dialog med kommunen for å finne en god løsning på vedlikehold
av denne vegen.
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