
 

Referat - Årsmøte 2019 i Ulvangsvegen veglag 

 

Møtet avholdt:  Rondane Høyfjellshotell  

    Skjærtorsdag 18.4.19 kl. 1600 

 

Antall fremmøtte stemmeberettigede 32 

Fullmakter    18 

Til sammen    50 

 

Styreleder ønsket velkommen til årsmøte, presenterte kort styret.. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak:  
Innkalling og dagsorden enstemmig vedtatt. 
 

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 
 
Leder fremmet følgende forslag: 
Som møteleder:    Veilagets leder Villy Giverhaug 
Som referent:    Styrets sekretær Tom Enger 
Repr til å underskrive protokoll  Sidsel Bjørneby 
       Øystein Løvseth 

Vedtak: 
Forslag enstemmig vedtatt. 

3. Styrets årsberetning for 2018 (Vedlegg a) 

Styreleder gikk gjennom styrets årsberetning for 2018 punkt for punkt og knyttet enkelte 
kommentarer til dette. 

Vedr vedlikehold av veien, nevnte styremedlem Svein Ulvolden muligheter for styret til å 
søke erstatning fra naturskadefond, dersom veien skulle få hard medfart i vårløsninga nå. 
Viktig for styret å tenke på dette dersom skader blir store. 

 

 



Forslag: Årsberetningen vedtas som veglagets årsberetning for 2018. 

Vedtak: Årsberetning for Ulvangsvegen vedtatt som fremlagt. (Enstemmig) 

Styremedlemmer har vært: 

 Villy Giverhaug, Thomas Hug, Vebjørn Eidsmo, Tage Johansen og Tom Enger  

 

4. Revidert regnskap 2018 
 
Regnskapet for 2018 ble fremlagt, underskrevet av kasserer og revisor.  

Regnskapet er revider med et overskudd på kr 38 171,09 mot et budsjettert overskudd på kr 
45 000,-.  

 

Det ble stilt spørsmål om utestående, hvorpå informerte om at det nå er lite utestående. 
Samtidig nevnes at styret i 2019 vil foreta en sjekk med kommunens kart-register i fht. hytter 
og andelseiere. For å kvalitetssikre grunnlaget for fakturering av medlemsavgift. 

Årsmøte oppfordret alle til å betale kontingent på forfallsdato. 

Det vil også bli tatt kontakt med regnskapskontoret for å se på bedre løsninger i forhold til å 
effektivisere innbetalinger. 

Forslag:  Regnskap for 2018 vedtas med ovennevnte kommentar/opplysning 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

5. Anvendelse av disponible midler 

 

Forslag: Årets resultat overføres til egenkapitalen 
 
Vedtak Årets resultat overføres til egenkapital (Enstemmig) 

 

 



 

 

 

6. Fastsettelse av arbeidsplan for 2019 

Svein Ulvolden informerte om at det er sendt brev til Sel kommune om behov for 

varmekabler i flere stikkrenner da vi ikke får brøytet veien tidlig nok på våren. 

Han oppfordret styret til å få oversikt om noen av stikkrennene hadde varmekabler.       

Sjekke kostnadene for å få dette på plass på kritiske punkter. 

Det vises til innkallingens punk 6  

 

Forslag: Arbeidsplan 2019 vedtas som fremlagt. 

Vedtak: Fremlagte forslag ble enstemmig vedtatt. 

   «Arbeidsplan 2019 vedtas som fremlagt.» 

 

 

7. Fastsettelse av årskontingent 

Det vises til innkallingens punkt 7 og vedlegg g 

 

Styret fremla følgende forslag: Kontingent fastsettes for 2019 til kr 0,- 

 

Astrid Arnesen Hug fremsetter et forslag om kontingent for 2019 på kr. 500,-  

 

Vedtak:  Astrid Arnesen Hug sitt forslag ble vedtatt 

   Årskontingent for 2019 settes til kr 500,- pr medlem. 

 

 

8. Forslag fra styret 

Ingen sak ble fremsatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Forslag fra medlemmer 

 

Det vises til innkallingens punkt 9 og vedlegg c-f. 

 

Forslag 1(a) – Kontrollkomite bestående av 2-3 medlemmer  

(Forslagsstiller: Kjetil Flaatedal) 

 

Kontrollkomitéen er et rådgivende organ bestående av to til tre personer som skal føre 

tilsyn med at organisasjonen - Ulvangsvegen veglag - handler i samsvar med av årsmøtet 

fattede vedtak, lagets gjeldende vedtekter og retningslinjer, samt styrets utførelse av 

oppgaver nedfelt i §10 STYRETS MYNDIGHET OG PLIKTER 

Ved stemmegiving ble følgende resultat:  

For forslaget: 19 stemmer 

Mot forslaget:  32 stemmer 

 

Vedtak: Fremlagte forslag nedstemt. 

 

Forslag 2(b)- Opprette en lukket chattefunksjon som alle medlemmer kan kommunisere 

på (Forslagsstiller: Kirsten Mellor)  

Ved stemmegiving ble følgende resultat:  

For forslaget: 1 stemmer 

Mot forslaget:  49 stemmer 

 

Vedtak: Fremlagte forslag nedstemt, men styret skal jobbe forløsninger som forenkler 

veilagets kommunikasjon. 

 

Forslag 3(c)- Henstiller alle andelshavere om å slukke utelys, når man ikke er på hytten. 

(Forslagsstiller: Kirsten Mellor)  

 

Årsmøte oppfordrer alle om å slukke lys når de ikke er på hytta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Forslag 4(d1)- Tillegg i vedtektenes §12 (skrevet i rødt) 

 (Forslagsstiller: Astrid Arnesen Hug)  

 

Forslaget ble frafalt 

 

Forslag 4(d2)- Opprette nye epostadresser som går på funksjoner i styret 

 (Forslagsstiller: Astrid Arnesen Hug)  

 

Astrid ønsker at det blir opprettet nye epostadresser som følger de ulike funksjonene i 

styret. styret@ulvangsvegen.no, kasserer@ulvangsvegen.no osv. 

 

Ved stemmegiving ble følgende resultat:  

For forslaget: Enstemmig 

Vedtak: Styret får i oppgave og etablerer dette så fort som mulig 

 

Forslag 5(e)- Ønsker at årsmøte pålegger et nytt styre å arbeide mere aktivt, for en god 

løsning av en eventuell ny skitrase gjennom Ulvangen. 

 (Forslagsstiller: Villy Giverhaug)  

 

Ved stemmegiving ble følgende resultat:  

Mot forslaget: Enstemmig 

 

10. Budsjett 2019 

 

Styreformann presenterte kort styrets forslag til budsjett for kommende driftsår. 

 

I styrets forslag til budsjett er kontingenten for 2019 settet til 0,- Dette betyr at 

budsjettmessig underskudd i 2019 vil utgjøre om lag kr 46 000,-.  

 

Forslag:  

Fremlagt forslag fra styret men med en kontingent på kr. 500,- (Jmf. pkt. 7) 

 

Vedtak: 

Fremlagte forslag vedtatt (Enstemmig) 

 

 

 



 

 

11. Valg 

 

Astrid Hug Andersen orienterte og presenterte valgkomiteens innstilling. 

 

Styreformann: 

 

Valgkomiteen hadde følgende kandidat til plassene som Styreformann. 

 

Arne Tenningen 

 

Det ble fremsatt benkeforslag på Villy Giverhaug. 

 

Ved stemmegiving ble følgende resultat:  

Arne Tenningen: 36 stemmer 

Villy Giverhaug:  12 stemmer  

Blank:   2 stemmer 

 

Vedtak: Arne Tenningen ble valg som ny styreleder 

 

Styremedlemmer: 

 

Valgkomiteen hadde forslag om at sittende styremedlemmer fortsetter.   

 

Vebjørn Eidsmo Olserød (1 år)   

Thomas Hug (1 år) 

Tage Johansen (1 år) 

Tom Enger (1 år) 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

Valgkomite: Forsetter 

Revisor:  Fortsetter     

 

12. Eventuelt 

 

1. Styret har fått inn forespørsel fra Løypelaget om støtte for sesongen 2018/2019 

(Forslagsstiller: Villy Giverhaug) 

 

Vedtak: Fremlagte forslag nedstemt. Det er opp til hvert enkelt medlem å støtte 

Løypelaget 

 



2. Valgkomiteen må forelegge kandidater til styret 3 uker før årsmøte 

(Forslagsstiller: Villy Giverhaug) 

 

Vedtak: Fremlagte forslag nedstemt. 

Møtet hevet ca. 19.00 

 

 

Referent 

Otta 19.05.2019 

Tom Enger 

 

 

Godkjenning av referat 

 

Utkast til referat er sendt de to årsmøtet vedtok til å undertegne protokoll. Begge har godkjent 

referatet. 

 

Utkast til referat godkjennes 

(Sted) Blommenholm, (dato) 17.06.2019 

Øystein Løvseth (sign) 

 

og 

 

Utkast til referat godkjennes 

  Lillehammer 17.06.2019 

 Sidsel Bjørneby (sign) 

 

 

 

 

  

 

 



 

  


