Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen Veglag
Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, lørdag 8.8.2020 kl. 1600
Det blir gitt en enkel servering
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
3. Styrets årsberetning for 2019
4. Revidert regnskap 2019
5. Anvendelse av disponible midler 2019
6. Arbeidsplan for 2020
7. Forslag fra styret
* Orientering om ny elektrisk bom
* Forslag om tilskudd til Løypelaget
8. Forslag fra medlemmer
* Forslag om tilskudd til stiftelsen «Ny skiløyper på Mysuseter»
9. Budsjett 2020
10. Fastsettelse av årskontingent for 2020
11. Valg
12. Eventuelt
A: Diskusjon om vedtektsendringer (Vebjørn Ulserød)
B: Diskusjon om tidspunkt for årsmøtet (Svein Ulvolden)
Sakspapirer vedlagt innkalling til årsmøtet:
-

Årsberetning 2019 fra styret
Regnskap 2019 og budsjettforslag for 2020
Forslag til Arbeidsplan for 2020
Forslag fra styret om tilskudd til Løypelaget»
Forslag om tilskudd til «Nye skiløyper på Mysuseter»
Valgkomiteens innstilling
Mysuseter 18.7.2020
Styret i Ulvangsvegen Veglag
Innkalling og sakspapirer vil også bli lagt ut på UVVs hjemmesider

Koronasituasjonen: Av smittevernhensyn oppfordres personer som har mistanke om at de kan være syke, er i
karantene eller isolasjon, ikke å delta på Årsmøtet. For ev. smittesporing vil det bli lagret en deltagerliste med
kontakt-opplysninger, liste oppbevares i 10 dager. Møtet vil bli gjennomført i samsvar med regelverk for
smittereduksjon.

Vedlegg 1: Årsberetning 2019
Ulvangsvegen Veglag
Årsberetning 2019
Styret har i 2019 hatt denne sammensetningen:
Styreleder:

Arne Tenningen , Kristiansand

Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Tom Enger, Otta
Tage Johansen, Raufoss
Svein Ulvolden, Otta
Thomas Hug, Oslo
Vebjørn Eidsmo Ulserød, Oslo

Valgkomité:

Kjetil Flaatedal
Astrid Arnesen Hug
Ragnhild Bakkom

Revisor:

Styret har hatt totalt 9 styremøter, 8 pr. telefon og 1 på Mysuseter.
Årsmøtet for 2019 ble pga. korona-situasjonen utsatt fra påske 2020 til august 2020. Årsberetningen
omfatter «normalt driftsår» frem til påsken 2020, men det er tatt med et eget avsnitt om sommeren
2020 frem til årsmøtet.
1. Vedlikehold og drift av veien
Vegen ble i 2019 brøytet i april umiddelbart etter påske etter kraftig mildvær og snøsmelting. Skader
på vegen ble unngått etter stor innsats fra Svein Ulvolden og Bjørnvolden Maskin som gjennomførte
nødvendig tining av stikkrenner og brøyting. Det er Sel Kommune som gir formell tillatelse til
brøyting, noe som tok litt tid. For ettertiden vil styret anbefale at veglaget avtaler tillatelse til dette
på forhånd slik at brøyting kan skje raskest mulig når det er nødvendig.
Vegen ble åpnet for trafikk etter vinteren 2019 24.4.2019.
Vegen har gjennom sommeren vært i god forfatning. Vedlikehold som er gjennomført omfatter
rydding av grøfter og gjentatt høvling av vegen. I tillegg er det kjørt på ny grus i området ved
bommen og ved Fjellstua.
2. Forhold til Løypelaget
Endelig dom er falt i «Brøytesaken», og den stadfester reguleringsplanen med skiløype på UVV
vinterstid.
UVV fikk høsten 2019 henvendelse fra Løypelaget om sporsetting på vegen og har vurdert at det fra
UVVs side ikke er noe til hinder for det, men den formelle tillatelse til sporsetting håndteres av Sel
Kommune som også har ansvar for avtaler om dette med grunneiere. Vegen er i løpet av vinteren
2019-2020 brukt som skiløype med preparerte spor.
Andre arrangementer
Sommeren 2019 fikk UVVs styre søknad om tillatelse til kjøring med hundespann med vogn på vegen
i forbindelse med arrangement på Fjellstua i august. Tillatelse ble gitt, men kjøring på det aktuelle
tidspunkt ble avlyst.

Vegen ble brøytet i årets høstferie uke 40, pga. kraftig snøvær, for å være sikker på at parkerte biler
kunne komme ut.
5. Bommen
Dagens bomløsning ser ut til å ha fungert tilfredsstillende i år mht. tekniske problemer. Det har kun
vært ett tilfelle av hærverk mot lås, men bommen har til tider stått ulåst eller åpen. Styret håper en
ny automatisk bomløsning vil bedre dette.
6. Administrative saker
UVV har fått etablert faste epostadresser til styret for å lette kommunikasjon med medlemmene.
Det er ikke etablert chatte-tjeneste el.l. som ble diskutert på siste årsmøte pga. usikkerhet rundt
behov samt praktisk gjennomføring. Utfra få henvendelser mottatt på Veglagets epost gjennom året
ser det ut som det er lite behov for dette.
Det er også foretatt en opprydding på UVVs hjemmesider.
5. Økonomi
Regnskapet for 2019 hadde et driftsoverskudd på kr 21.557. Bankinnskudd pr. 31.12 er kr. 136.685.
I årsmøtet 2018 ble det fremlagt et utgiftsbudsjett på totalt kr. 46.000 men ikke inntektsbudsjett.
Årets inntekter er kr. 65.564 og utgifter kr. 44.107.
18.4.2019 – 9.4.2020
For styret i Ulvangsvegen Veglag
Arne Tenningen
(sign)

Sommeren 2020
Veien ble brøytet og åpnet for trafikk den 1.5.2020 etter brøyting og tining av stikkrenner men
stengt igjen frem til 20.5 etter en periode med bløt vei. Det var i år unormalt mye telehiv på veien
som er skrapet flere ganger i løpet av våren. Det er også kjørt på enkelte områder i veien.
Styret har ønsket å få erstattet bommen med en ny elektrisk bom i løpet av sommeren og det er
sendt spørsmål til alle medlemmer for aksept av dette før årsmøtet for å kunne få etablert bom i år.
Alle medlemmer har fått tilsendt beskrivelse av ny løsning med kostnadsoverslag. Av totalt 119
medlemmer har 96 svart JA, 5 har svart NEI og 18 har ikke svart eller ikke tatt stilling. På bakgrunn av
dette er arbeidet satt i gang med planlagt montering av ny bom uke 34. Styret har fått bestilling av
bombrikker og/eller registrering av telefonnumre fra alle medlemmer unntatt 2.
Under montering av ny bom uke 34 vil trafikk på vegen bli begrenset til personbiler.

Vedlegg 2: Regnskap 2019

Vedlegg 3: Arbeidsplan 2020
Til:

Årsmøtet i Ulvangsvegen Veglag

Fra:

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Dato:

3.3.2020

ARBEIDSPROGRAM 2020
Styret i Ulvangsvegen Veglag foreslår for Årsmøtet følgende arbeidsprogram for 2020:
1. Etablering av ny, elektrisk bomløsning, forutsatt at vedtatt på Årsmøtet
a. Montering av fysisk bom på fundament i veien
b. Montering av åpningssløyfe / detektor for automatisk åpning av bom ved ukkjøring
c. Fremføring av kabel for strømtilførsel
d. Etablering av åpningssystem basert på fjernkontroll og oppringing fra telefon
e. Fjerning av gammel bom
2. Sørge for tining av stikkrenner før vårløsning
3. Høvling av veien 1 gang i løpet av 2020 med stor maskin. Stor maskin medfører at behov for
høvling kun er 1 gang.

4. Det er to renner som bør skiftes ut. Den innerste ved parkeringen.(stålrenne med
motfall i bakken utenfor)den andre er ved pumpestasjonen. Den må legges med
fallet i elven.
5. Stikkrennen ved Gjetsiden seter droppes, rens grøften om nødvendig pigg litt og led
vannet til eksisterende renner. Det blir billigere og en renne mindre og tine.
6. Grave grøft på oversiden av veien i hyttefelter Berget. Stenge de farlige
stikkrennene.
7. Retningslinjer for vedlikehold av veien fremover
a. Se til at stikkrenner er tint og fri for is i god tid før smeltevannet kommer. Det
kommer alltid veldig fort. En person må passe på at vannet renner der det
skal i en ukes tid, og gjøre den jobben og tiltak som er nødvendig.
b. Når veien er fri for snø og is og har tørket litt opp, bør den høvles før den blir
for tørr.
c. Telehiv kan skade understell på lave kjøretøy og må derfor høvles bort. Når
telen tiner vil det synke sammen på disse punktene og en må foreta
etterfylling. Dette kan gjørers ved å dra grusen tilbake med høvelen eller
fylle på ny grus. ( millimeter kornstørrelse på grus er 0 til 8. ) Det er som regel
tele i veien til slutten av juni. Tungtransport bør ikke settes på før i juli.

d. Det ligger utlagt tre steder med grus til reparasjoner langs veien. Et ved
pensjonatet, et innenfor helårsveien og et på parkeringen Ulvangen. Min
erfaring er at grusprodusentene bevisst forsøker å lure med for grov grus. Da
må det slås ned på det. (Lapping av huller, fyll på så mye at det blir en kul,
overfylling. Da pakker bilene resten)
e. På fallsiden av stikkrennene er det motfall. (på utsiden) Fjerning av motfalle
bør prioriteres høyt, da dette har stor innvirkning på mer ising i renne.
(vannet blir demmet opp og fryser)
f. Skifting av stikkrenner: for å tilfredestille kravet for dimensjonering, er
naturskadefondets minstekrav 400 millimeter i diameter.
g. Veien helgruses hvert 5 til 6 år ca 400m3.det gir 2 til 5cm lag. En god vei bør
ha 15 til 20 cm fingruset topplag, for å være i god stand, her mangler fortsatt
ca 15cm.
h. I tørre perioder kan det bli nødvendig med salting.

For styret i Ulvangsvegen Veglag
Svein Ulvolden / Arne Tenningen

Vedlegg 4: Forslag fra styret: «Tilskudd Løypelaget 2020»
Styret i Ulvangsvegen Veglag foreslår å bevilge kr. 6000.- til Raphamn og Mysuseter Løypelag for
2020.
Løypelaget driver en almennyttig virksomhet for mange av veilagets medlemmer. Generelt bør
støtte gis fra hver enkelt til Løypelaget og ikke fra veilaget, men årets situasjon med korona har vært
spesiell og ført til sviktende inntekter for Løypelaget. Styret fremmer derfor forslag om å støtte
Løypelaget med en ekstraordinær støtte for 2020 med kr. 6.000.Styret har delt syn på dette med en flertall har vedtatt forslag om støtte.
Mysuseter 8.8.2020
For Styret i Ulvangsvegen Veglag
Arne Tenningen
(sign)

Vedlegg 5: Forslag fra Villy Giverhaug: «Tilskudd til Nye skiløyper på
Mysuseter»
Forslag fra Villy Giverhaug 2.7.2020
Uvv bevilger kr. 10.000 til stiftelsen Nye skiløyper på Mysuseter.
Villy Giverhaug.

Vedlegg 6: Forslag til budsjett 2020

BUDSJETT ULVANGSVEGEN VEGLAG
INNTEKTER
Veiavgifter
Refusjon løypelaget
Nye andeler
Renteinntekter bank
SUM INNTEKTER

Regnskap
2019
65500.00

Regnskap
2018
78600.00

Regnskap
2017
118813.50

Budsjett
2020
120000

4000.00
3000.00

3000.00

63.65
65563.65

44.77

77.74

81644.77

125891.24

120000

27512.50

36026.58

133883.60

40000
85000
4000

UTGIFTER
Vedlikehold vei
Ny bomløsning 2020
Regnskapshonorar
Refusjon medlemskontingent
Nøkler
Porto/rekvisita
Gebyr
Programvare
Adm. Utgifter (årsmøte mm).
Renteutgifter
SUM UTGIFTER

328.00
1131.00
6594.00
5100.00
74.52
44107.02

2739.00

4000.00

500
1500
6500
5100

43473.68

144880.04

142600

ÅRSRESULTAT

21456.63

38171.09

-18988.80

-22600

EIENDELER
Bankinnskudd
SUM EIENDELER

136684.76
136684.76

115228.13

77057.04

115228.13

77057.04

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital pr. 1.1
Årsresultat
SUM EGENKAPITAL

115228.13
21456.63
136684.76

77057.04

96045.84

38171.09

-18988.80

115228.13

77057.04

KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

136684.76

115228.13

77057.04

3367.00

3752.29
800.00
1055.10
187.90
1291.00

2256.25

2362.00

136685
-22600
114085

Vedlegg 7: Forlag fra valgkomite for nytt styre

Styreleder:

Arne Tenningen, Kristiansand (gjenvalg)

Styremedlemmer: Tage Johansen, Raufoss (ikke på valg)
Thomas Hug, Oslo (gjenvalg)
Vebjørn Ulserød, Oslo (gjenvalg)
Lars Erik Aarstad, Oslo (ny)

Valgkomite:

Astrid Arnesen Hug (gjenvalg)
Stein Svendsen (ny)

Revisor:

Hanne Velure (ny)
Samtlige har blitt forespurt av valgkomite og har akseptert å bli valgt.

