
	  
 

Side:	  1	  av	  6	  	  

	  

	  
UlVANGSVEGEN	  VEGLAG	  -‐	  Orgnr	  999332749	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   27. mars 2014	  
Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell  

Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600  
Enkel servering 

 

Styrets forslag til saksliste:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. 
3. Styrets årsberetning for 2013 (vedlegg A). 
4. Revidert regnskap 2013 (vedlegg B)  
5. Anvendelse av disponible midler. 
7. Fastsettelse av arbeidsplan/handlingsplan for 2014 (vedlegg C). 
8. Fastsettelse av årskontingent 2014 (vedlegg D). 
9. Budsjett 2011 (vedlegg (B) 
10. Valg av leder *)  
11. Valg av styremedlemmer *) 
12. Valg av valgkomitémedlemmer *) 
13. Valg av revisor *) 
14. Eventuelt 
 

*) Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet. 

 

Eierskifte og medlemsoppdateringer meldes styret pr mail til kjetil.flaatedal@gmail.com, 
mobil 415 09 937 eller pr post til Kjetil Flaatedal, Bukken Bruses vei 5, 0851 Oslo. 
Medlemslisten har nå 70 %  av andelseiere registrert på mail. Vi ønsker å øke denne andelen. 

Håper å se flest mulig av dere på årsmøtet! 

Styret i Ulvangveien BA 28/3-2013 – 17/4-2014 
 

Vedlegg :  
 
A  Årsberetning 2013        
B  Regnskap 2013 og budsjett for 2014    
C  Arbeidsplan/handlingsplan for 2014   
D Årskontingent for 2013   
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Vedlegg A 

Årsberetning 2013 for Ulvangsvegen veglag  – til årsmøtet 17.april 2014   
 

Siden årsmøtet 28. mars 2013 har styret bestått av følgende: 
 
Styrets leder:    Harald Fagereng  
Styremedlem :  Arvid Blindheim  
Styremedlem :  Kjetil Flaatedal   
Styremedlem :  Svein Myhre (har fratrådt)  
Styremedlem   Willy Preintoft jr  
Styremedlem:  Jarl Ødegården  
 
Valgkomité:   Ole Johan Prytz 
Valgkomité:    Eivind Trettøy  
Revisor:     

 

Styremøter 
I perioden har styret hatt 1 styremøte, styremøter pr telefon- og mail etter behov. 

Behandling av saker: 
 

1. Vedlikehold og drift av veien 
Styret kan vise til positive erfaringer med at veien ble brøytet for snø allerede 22. april 2013 
og veien ble kjørbar til 1. mai og tidligere i forhold til andre veier på Mysuseter 

Styret er godt fornøyd med vedlikeholdet av veien som i 2013 ble foretatt  av Bjørnvolden 
Maskin AS. Veien var gjennom sommersesongen 2013 i god stand. Det ble på årsmøtet i 
2013 sagt at for 2014 skulle styret vurdere om vedlikehold av veien skal på anbud til flere. 
Erfaringene knyttet til arbeider utført av nåværende entreprenør er så gode at styret foreslår 
at en evt. anbudsrunde utsettes til 2015. 

Den største utfordringen med veien i fjor sommer var store støvplager ifm en lengre periode 
med sol og varm vær og for høy hastighet på trafikken. Salting av veien, eventuelt også 
vanning bør vurderes av det nye styret til sommeren. 
  
I fjor høst ble det tredd plastslanger i flere stikkrenner å lette tiningen til våren slik at vannet 
ledes bort fra veien. Styret håper dette kan hindre at grusen på veien ikke renner bort under 
snøsmeltingen.  

Det er problemer med manglende renner / avløp fra private stikkveier/parkeringsplass på 
Berget. Slik forholdene er i dag, renner grus og vann rett ut i Ulvangsvegen som blir ødelagt. 
Ulvangsvegen har ansvaret for selve veien og hytteeierne har ansvaret for at renner/avløp 
leder vannet unna Ulvangsvegen. Til sommeren foreslås at det etableres dialog med de 
berørte hytteeierne/medlemmer slik at vi kan få en bedring av forholdene. 
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2. Forholdet til Løypelaget  
16. september 2013 ga styret tillatelse løypelaget for kjøring av løypemaskin med smal 
bredde (4 meter) og at kjøring over grøftene unngås for vinteren 2013/14.  

 

3. Informasjon til nedlemmene  
25. april 2013 åpnet veilaget sin nye hjemmeside  http://www.ulvangsvegen.no med Kjetil 
Flaatedal som redaktør. Hjemmesiden er benyttet av styret for å gi medlemmene fortløpende 
informasjon. Likeledes vil innkalling til årsmøter, referat fra årsmøter, vedtekter for veilaget, 
info om styrets medlemmer, regler for bruk av veien og vedlikehold av veien finnes på 
hjemmesiden. Styret har fått positiv respons på hjemmesiden fra medlemmene.  Styret ber 
også medlemmene å oppdatere sine e-mail-adresser, slik at innkalling til årsmøter og 
utsendelse av faktura for medlemskontingent i størst mulig grad kan skje elektronisk.  
 

 
4. Økonomi 
Regnskapet 2013 hadde et driftsresultat på minus kr. 40 061,97, herunder utestående 
fordringer på kr. 5.000,- som følge av manglende innbetaling av årskontingent pr. 
31.12.2013.  For 2013 ble det budsjettert med et resultat på minus kr. 98 900,-  som følge av 
et antatt langt høyere kostnadsnivå beregnet til vegvedlikehold. Ny entreprenør og nye 
føringer for veivedlikehold gir imidlertid veilaget lavere utgifter enn det budsjettet som ble 
vedtatt på siste årsmøte. Det vises til  handlingsplan, regnskap og budsjett som egne saker 
på årsmøtet. 
 
  

 
Styret i Ulvangveien 28/3-2013 – 17/4-2014 
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Vedlegg B 
999332749 Ulvangsvegen veglag 

  
 

 ÅRSREGNSKAP 2013 
   

    

 
Regnskap Budsjett Budsjett 

INNTEKTER 2013 2014 2013 

Veiavgifter 52 900,00 55 000 55 000 

Vei - vedlikehold 
   Vei - engangsinvestering 
   Bom/lås 
   Nøkler 1 000,00 2 000 2 000 

Nye andeler 
   Porto 
   Kotorrekvisita 
   Gebyr 
   Renter 141,78 200 200 

SUM INNTEKTER 54 041,78 57 200 57 200 

    UTGIFTER 
   Veiavgifter 
   Vei - vedlikehold 
 

30 000 60 000 

Vei - engangsinvestering 63 385,75 30 000 70 000 

Arbeidsgiveravgift tilhørende 2011 
   Regnskapshonorar 15 362,00 8 000 7 500 

Juridisk bistand 12 500,00 
  Bom/lås 

  
3 000 

Tilskudd løype 
  

0 

Bomtavle 
 

0 10 000 

Hjemmesider 
 

500 500 

Nøkler 
   Nye andeler 
   Porto 
 

0 2 500 

Kontorrekvisita 
   Gebyr 106,00 100 100 

Renter 
   Diverse admin.utgifter 2 750,00 3 000 2 500 

SUM UTGIFTER 94 103,75 71 600 156 100 

    ÅRETS RESULTAT  -40 061,97  -14 400 -98 900 

    EIENDELER 
   Bankinnskudd 117 124,37 117 124 162 186 

Andre kortsiktige fordringer 5 000,00 5 000 
 Kasse   0 0 

SUM EIENDELER 122 124,37 122 124 162 186 
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GJELD OG EGENKAPITAL 
   

    EGENKAPITAL 01.01 162 186,34 122 124 162 186 

Årets resultat -40 061,97 -14 400 -98 900 

SUM EGENKAPITAL 122 124,37 107 724 63 286 

    KORTSIKTIG GJELD 
   Leverandørgjeld       

    SUM GJELD OG EGENKAPITAL 122 124,37 107 724 63 286 

    

    Oslo, 05.03.2014 
   

    

    

    Kjetil Olav Flaatedal, kasserer /s/ NN , revisor /s/ 
	  

 
 
 

Vedlegg C 
Arbeids- og handlingsplan for 2014 

Veilaget benyttet  kr. 63 386 (inkl. mva) til veiarbeid i 2013. En stor andel av disse utgifter ble 
benyttet til utlegging av grus (kr. 22 000), stikkrenner (kr. 13 252), renskning av grøfter        
(kr. 6 250).   

I høst fremsto veien i rimelig brukbar stand, Styret antar derfor at vanlig vedlikeholdsutgifter 
kan bli noe lavere i 2014, forutsatt at vi ikke får ekstraordinære utgifter knyttet til 
vårløsningen. Videre fortsettes grusing av veien etter tidligere plan/ behov.  
Salting av veien vil bli vurdert ved langvarig tørt vær for å forhindre støvplager og at del av 
grusen forsvinner som støv. 
 
Styret har derfor lagt til grunn et minimum veivedlikehold i 2014 på kr. 30 000 og et 
tiltaksbudsjett, herunder nye stikkrenner og ekstraordinær grusing/salting på kr. 30.000. 
  
Styret er positiv til tidlig brøyting også etter denne vinteren slik at veien kan åpnes tidligst 
mulig etter 1. mai 2014. 

Styret foreslår at veiarbeider i 2014 utføres med en maksimal ramme på 60.000,-   
og at Bjørnvolden Maskin AS utfører dette arbeidet.  
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Vedlegg D 
 

 Fastsettelse av årskontingent for 2014 
 

Forslag: Årskontingenten/veiavgiften for 2014 foreslås uendret, dvs. kr. 500. 

  Videre foreslås avgifter for ekstra nøkkel og innmeldingsavgift uendret, dvs.  
hhv kr. 1.000 og kr. 3.000. 

 
	  

 

 
 
 
 
 


