
Arsmøteprotokoll

Arsmøte i Furusjøvegen SA 14. juli kl. 1400 på Otta,

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: lnnkalling og saksliste godkjent
uten [nnsigelser.

2. Valg av ordstyrer: Ingebreth Drange Sandbu valgt til ordstwer

3. Valg av referent: Lars Blekastad valett til referent.

4. Valg av to personer til å skrive under protokollen samen med ordstyrer
og referent: Gudbrand Skjåk oe Ida Olstad valgl til å signere protollen.

5. Styrets årsmeldinglor 2017: Årsmelding godkjent uten innsigelse.

6. Regnskap for2017: Godkjent uten innsigelser.

7. Budsjett for 2018: Godkjent uten innsieelser.

8. Fastsetting av bomavgift for 2019:

o Personbil kroner 45,-
o Traktor under 7500 kg kroner 45.-
o Traktor over 7500 kg kroner 90,-
o Lastebil/ buss kroner 90
o Sesongkort kroner 450,-

9. Forslag til vedlikeholdsartreid 2018119.
Styret sitt forslag til vedlikehold ble vedtatt av årsmøtet.

10. Fastsetting av styrehonorar 2019:

Årsmøtet fastsatte følgende satser for honorar
o Formann kroner 6000,-
. Styremedlemmer kroner 4000,-



11. a Innkomne saker til årsmøtet: Det ble ikke fremmet noen saker som skulle til
avstemming. Ordstyrer informerte om rettsprosessen i Ulvangvegen og
Høyesterettens dom i Oppdal saken.
b. Kopi av brev fra Hjellen veglag sendt til kommunen ang ønske om
vinterbrøyting. Ut fra dommen i Oppdal må styret legge forholdene til rette slik at
brøyting ikke påfører ekstra utgifter for sommervedlikehold av vegen.

12.Yalg.

Styreleder:

Nestleder:

Ingebreth Drange Sandbu ( valgt for ett år)

Leif M Ånheim ( valgt for to år)

Styremedlemmer: Lars Blekastad ( valgt for to år)

Vebjøm Haugen ( ikke på valg)

Magne Båtstad ( ikke på valg)

Varamedlemmer: Knut Perstuen ( valgt for to år)

Helge Arne Bekkemellom ( ikke på valg)

Revisjon: Solveig Nymoen ( valgt for to år)

Gudbran Skjåk ( ikke på valg)

Morten Bakke ( valgt for to år)

Britt Myrum ( ikke på valg)

Valgnemd:

13 Signering av årsmøteprotokoll.
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