
 Årsmøte i veglaget – Vassfarvegen i Nes  

Fredag 14.mai 2021 kl 19.00  

 

Sted: Thoen hotell, Nesbyen  

1. Åpning  

1.1.Godkjenning av innkalling:  

1.2.Godkjenning av dagsorden:  

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:  

1.5.Opplysning om antall møtende med stemmerett og fullmakter. 

 Det møtte 5 medlemmer  

  

3. Beretning og regnskap  

1.6.Årsmelding ble lest opp og godkjent i møtet  

1.7.Godkjenning av regnskapet  

Det foreligger for tiden ikke regnskap for veglaget.  

Utgifter dekkes av Nesbyen – Hedalen veglag innenfor vedtatt budsjett.  

4. Budsjett  

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 

2020 og forslag til budsjett for 2021.  

 

 

- Årsmøtet hadde forventet mer informasjon om nytt bomsystem i innkallingen til 

årsmøtet i Nesbyen – Hedalen veglag. Det er vanskelig å komme med innspill på 

grunnlag av det som stod i innkallingen.  

 



Det ble enstemmig vedtatt å fremme følgende forslag til årsmøte i Nesbyen – Hedalen 

veglag: 

 

Priser på abonnement: første bil 1200 kr, andre bil +300, tredje bil +500kr 

Traktor og tung bil faktureres månedlig med pris pr. tur. 

 

Reglement om bil 2 og 3 i et abonnement må være klart. Bør det være krav om samme 

eier av alle bilene, samme husstand eller samme gårds- og bruksnummer? Her må det 

være klart reglement før salg av neste årsabonnement. 

 

Regnskap: 

Regnskapsførsel må legges ut på anbud i samband med overgang til nytt bomsystem. 

 

 

   

 

Innsendt sak om mangel på brøyta snuplasser/parkeringsplasser langs Vassfarvegen mellom 

Trytetjern og Langevatn. 

- Saken ble drøfta i møtet og det kom konkrete innspill fra Knut Rumohr Svenkerud og 

Arne Grøtt om muligheter for parkeringsplasser/snuplasser. Årsmøtet støtter brukerne 

av veien i at det er ønskelig med flere muligheter for parkering vinterstid. Innspillene 

oversendes styret i Nesbyen – Hedalen veglag som oppfordres til at det klargjøres 

noen plasser før neste brøytesesong. 

 

  

 
 
 
6. Valg  

Styremedlemmer til Nesbyen – Hedalen veglag:  

Bernt Stuvebakken, styremedlem (90147051) (På valg i 2022) Karin 

Kvarteig, vara (97072705) (På valg i 2022)  

Ole Håkon Storeli, styremedlem (95941121) (På valg 2021, gjenvalgt) 

Bjørn Ullestad, vara (97767867) (på valg 2021, gjenvalgt)  

 

 

 



Delegater til årsmøtet i Nesbyen – Hedalen veglag:  

Nub Arild Østenfor (På valg i 2022)  

Lars Brattested (91383427) (På valg i 2022) Bjørn 

Andersen (90588788) (På valg i 2021, gjenvalgt)  

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

 

Styret i Vassfarvegen i Nes:  

Lars Brattested, leder (91383427) (På valg i 2022)                               

Anders Braaten (90580990) (På valg i 2022), Knut Rumohr 

Svenkerud (99227223) 

                                                                                                                                                                

  

Valgkomite:  

 Joar Tolpinrud  

Knut Halvor Krusedokken 

Bård Østenfor 

--------------- 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 


