Årsmøteprotokott.

Årsmøte i Furusjøvegen

SA 27,06.t9 kl. 1"900. Smuget kafe. 2l medlemmer

1. Godkjenning av innkalling

møtte opp.

og saksliste: innkalling og saksliste godkjent uten innsigelser.

2.

Valg av ordstyrer: lngebreth Drange Sandbu valgt

3.

Valg av referent: Lars Blekastad valgt til referent.

4.

Valg au to personer til å skrive under protokollen samen med ordstyrer og referent: Bjørn
Ove Bergum og Einar Mæhlum valgttilå signere protokollen.

til ordstyrer

5. Styrets årsmelding 2018: Årsmelding godkjent med to merknader.

!

Det er ønske om at styret lager en plan for dugnad slik at medlemmer utenfor styret kan bidra.

Styret vil informere i god tid om eventuell brøyting for vinteren 2019/20.

6.

Regnskap for2018: Godkjent uten innsigelser.

7,

Budsjett tor ZOt9lZl; Godkjent uten innsigelser.

8. Forslag til vedtektsendring. S§ret hadde forslag om tre vedtektsendringer.
Etter diskusjon i årsmøtet valgte styret å trekke sitt forslag til vedtektsendring. §3 blir
stående slik den var.

§9.

§6. Årsmøet vedtok styret sitt endringsforslag etter avstemning. 1"4 personer stemte for styret
sittforslag, 5 personer stemte for å beholde paragrafen slik den var, 2 personer unnlot å stemme.

§8 punkt

7. Styret sitt forslag

til ending ble vedtatt uten innsigelser.

9. Fastsetting av bomavgift for 2019:
Personbil

/ traktor kroner 45,-

Traktor over 7500 kg kroner 90,LastebiU buss kroner 90,Sesongkort kroner 450,-

10. Forslag til vedlikeholdsarbeid

z0tglz0.

Styret sitt forslag til vedlikehold ble vedtatt av

årsmøtet.

11. Fastsetting av styrehonorar 2019:

Årsmøtet fastsatte følgende satser for honorar.
Formann kroner 6000,.
Styremed lem mer kroner 4000,

11.

Andre innkomne sakertil årsmøtet.

Nye skiløyper. Håvar Trønnes fra Rondane utvikling As informerte om ny planer for skiløyper mellom
Mysuseter og Vålsjøen. Rondane utvikling fu har ambisjoner om å ha ferdig alternativ trase til neste
vinter. Rondane Utvikling gav et veldig positivt inntrykk. Det er lagt ned et grundig forarbeid, og det
er hentet inn råd hos god fagkompetanse i Norges skiforbund.
Formann informerte om høyesterettssaken i Ulvangsvegen. Neste runde i rettssystemet er

berammet

til 29.10.19

Styret delte tanker om et vedlikeholdsfond. Tanken er at andelshavere kan sette av et beløp frivillig
som skal brukes til større innvesteringer i FurusjØveien. Det ble en god diskusjon rundt dette temaet.
Det kom ikke fram noen entydig konklusjon, men fler var positive til å bygge et fond for framtiden.

L2.Yalg.

Styreleder: lngebreth Sandbu ( valgt for 1 år)
Nestleder: Leif . M. Ånheim ( ikke på valg)
Styremedlem: Lars Blekastad ( ikke på valg)
Styremedlem: Vebjørn Haugen ( valgt for 2 år)
Styremedlem: Magne Båtstad ( valgt for 2 år)

Varamedlem: Knut Perstuen ( ikke på valg)
Varamedlem: Helge Arne Bekkemellom ( valgt for 2 år)

Revisjon: Solveig Nymoen ( ikke på valg)
Revisjon: Gudbran Skjåk (valgt for 2 år)

Valgnemnd: Morten Bakke ( ikke på valg)
Valgnemnd: Torhild Haugen Finstad ( valgt for 2 år)

13 Signering av årsmøteprotokoll
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