FunusIØvrGEN sA
Arsmøteprotokol I årsmøtet 201 7.
Oppmøte:27 stemmeberretigede og 7 fullmakter. Ei fullmakt awist.Liste vedlagt.
Etter formell åpning av årsmøtet ble avdøde styremedlem Thor Turmo hedret med
min.stillhet

1.

1

Godkjenning av lnnkalling og Saksliste: Møte innkalling og saksliste ble godkjent.

2. Valg av ordstyrer: lngebreth. D. Sandbu
3.

Valg av referent: Lars Blekastad

4.

Valg av to til å signere protokollen ved siden av ordstyrer og referent:
Petter Sandbu og Mathias Bergum.

5.

Styres årsmelding: Styres årsmelding ble godkjent, men styre ble bedt om å omarbeide noen
formuleringer i punkt 5.9. Styret tok denne forespørselen til etterretning.

5.1

Retting av sak 5.9 i årsmelding for 2016

Bruk av vegen om vinteren. Sak 5.9 2015
Styret gjorde vedtak om at Løypelaget ikke kunne gis tillatelse til å kjøre løyper på vegen
20161t7 ut fra advokatbetraktninger og servituttloven. Dette ble neglisjeft av Løypelaget som
startet opp uten å ha nødvendige tillatelser i orden. Kommunen har heller ikke gitt slik tillatelse til
bruk av vegen som løypetrase. Avslaget fra vegstyret ble ikke akseptert.
I brevet fra kommunen står det helt klart at overnevnte krav stilles førl<1øring finner sted noe
som ikke er fulgt opp.
I s§remøte 03.04.L7, ble det vedtatt å sende brev til Løypelaget om at de måtte påta seg å
dekke kostnadene for oppbrøyting etter endt sesong da de ikke hadde tillatelse til kjøring på
vegtraseen.
Svaret fra Løypelaget:

From: Geir Saastad
Sent: Friday, April2l, 20L7 2:14
To: Ingebreth D.Sandbu

PM

Cc: Ole-Petter Hansen (opetter.hansen@gmail.com) ; post@ottail.no ; mahlum@hotmail.com ; johnb@live.no
Sverre.Diesen@ffi.no ; Furu Tor Jostein (Tor.Jostein.Furu@norconsult.com) ; tronerel@hotmail.com ; lhaa@online.no ; Erik Pike (erik@erikpike.no)
Løy pekjøring på Fu rusjøvegen

Subject:

Viviser til mail datert 03.04.17 om kostnader ved klargj6ring av Furusjøvegen. Løypelaget har ikke inngått
noen avtale med styret iveglaget om å klargjøre Furusjøvegen for bilkjøring. Løypelaget har preparert
skiløyper på Furusjøvegen i henhold til lang tids praksis og ioverenstemmelse med gjeldene
reguleringsbestemmelser fastsatt av Sel Kommune. Mvh Geir Saastad.

;

6.
7

.

Styres regnskap: Styres regnskap godkjent.
Fastsetting av bomavgift for 2018 - 19: Følgende bomavgifter ble vedtatt.

Arskort. kr 450.
Lastebil - buss kr 90.
Bil - taktor. kr 45.
8.

Forslag tilvedlikeholdsarbeid 2017 - 18: Styres forslag vedtatt.

9.

Fastsettelse av styrehonnorar: Satsene som forrige år. Utbetales etterskuddsvis.

10.

Budsjett2017

på bomavgift.

- {8: Styret må utarbeide nytt budsjett basert på årsmøtet sine endrede satser

Arsmøtet sa seg enig i Stein lvar Lien sitt forslag om å sjekke kostnader for større utbedringer
av veien på sårbare punkter. Det ble ikke gjort noe vedtak om å sette i gang konkret
utbedring.

11. lnnkomne saker til årsmøtet: Tor Jostein Furu Hadde meldt inn To saker til årsmøtet.
Første sak ble behandlet under sak 5.9 Styres årsmelding
Sak 2 innkomne saker:
Tor Jostein Furu fremmet følgende forslag.
Arsmøtet ifurusjøvegen AS gir Mysusæter og Raphamn løypelag tillatelse til å preparere skiløypåer
på futusjøvegen vinteren 2017 - 18 Kjøring kan starte når snødybden på vegen er minst 25 cm. Det
tas forbehold om at tillatelsen kan trekkes tilbake dersom det skulle framkomme rettslig gyldig
avgjørelse om bruk av Furusjøvegen vinterstid som skule tilsi noe annet en skiløyper.
Armøtet vedtok ikke forslaqet. 9 stemte for.
Magne Båtstad kom med et forslag som ikke var sendt inn i forkant, men årsmøtet valgte å stemme
over den.

Arsmøtet ber styret gå i møte med løypelaget og aktuelle grunneigere for å få til en bruksordning for
vinteren 2017 - 18.
Arsmøtet i Furusjøen SA ønsker at det skal anlegges skiløyper på Furusjøvegen kommende vinter.
Det bør også diskuteres fremtidig ny trase slik at slik at skiløypen kan flyttes ut av vegen.

Per Magne Olsen valgte å trekke sitt forslag som var meldt inn i forkant.

12. Valg.
Styreleder lngebreth D Sandbu gjenvalgt for 1 år.
Styremedlem Magne Båtstad Gjenvalgt for 2 år.
Det ble fremmet benkeforslag på Vebjørn Haugen mot styremedlem Tor Jørgen Jørgensen:
Avstemning gav resultatet Tor Jørgensen 15 stemmer Vebjørn Haugen 17 stemmer.

Vebjørn Haugen Valgt for 2 år.
Vara Medlem Helge Arne Bekkemellom 2 år.
Valgkomite Britt Myrum 2 år.
Ønske om tidspunkt for neste årsmøte ble satt til 1410T12018. kl 1400 Otta.

13. Signaturer.

Q,ær-t,
Petter Sandbu

Mathias Bergum

/,*1,*o&,.åå,r
lngebreth. D. Sandbu

Lars Blekastad

lkke årsmøtebehandlet.
Anne Guri Mæhlum ønsker at sekretæren i Furusjøven SA kaller inn til første møte mellom vegstyret
løypelaget og grunneigere. Sekretæren har sagt seg villig til dette.
Vebjørn Haugen ønsker å bli kalt inn til styremøte så fort som mulig selv om han ikke tiltrer før
01.01.2018. Sekretæren har lovet å gjøre det.
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