
Referat årsmøte i Ulvangsvegen Veglag  

Sted/tid: Rondane Fjellstue, lørdag 7.8.2021 kl. 1300 

 

Til stede  

• Fra styret Arne Tenningen og styremedlemmene Thomas Hug, Lars Erik Aarstad og 

Marit Slaaen,. (Fraværende var styremedlem Vebjørn Eidsmo Ulserød og kasserer 

Tage Johansen)  

• Totalt antall tilstedeværende (inkl styret): 24 

• Total antall tilstedeværende med stemmerett: 13 

• Registrerte fullmakter: 21 

• Totalt antall stemmegivende: 34 

 Oppmøte ble registrert ved Liv Tenningen og Astrid Arnesen Hug 

 

Saksbehandling:  

1. Styreleder Arne Tenningen ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten 

kommentarer.  

2. Som foreslått ble Arne Tenningen valgt til møteleder, Marit Slaaen til referent. Sidsel 

Bjørneby og Karin Eger ble valgt til å underskrive møteprotokollen 

3. Styreleder la fram styret årsberetning for 2020 som før møtet var utsendt til alle 

medlemmer. Det kom ingen kommentarer eller tilføyelser og framlagte årsberetning ble 

godkjent i sin helhet.   

4. Revidert årsregnskap for 2020 ble lagt fram og godkjent uten kommentarer.  

5. Angående anvendelse av disponible midler for 2020 ble styrets forslag om at underskudd 

trekkes av egenkapital godkjent. Det ble av styreleder presisert at underskudd alt vesentlig 

skyldes høyere kostnader enn estimert i forbindelse elektrisk tilkobling til ny bom.  

6. Styremedlem Thomas Hug la fram styrets arbeidsplan for veivedlikehold 2021/2022 (også 

forhåndsutsendt til alle medlemmer).  

• Det ble av møtedeltaker påpekt at vegstrekningen fram til, og forbi pensjonatet er 

spesielt utsatt og reist spørsmål om hotellet/pensjonatet er medlem i veglaget. 

Styreleder bekreftet at så er tilfelle. 

• Styreleder understreket at det ikke vil være mulig å ta alle planlagte utbedringer på ett 

år, men at planen legger til grunn at det mest prekære tas først.  

Arbeidsplanen ble godkjent uten ytterligere kommentarer 

7. Forslag fra styret: 

7.1. Styrets forslag til nye vedtekter for Ulvangsvegen Veglag (forhåndutsendt til alle 

medlemmer) ble enstemmig vedtatt ved avstemming etter at følgende endring var 

gjort:  

§ 6 Medlemmenes plikter og rettigheter: Ad eksterne brukere som skal ha tilgang 

til veien endres Eidefoss til Fjellnett A/S i tråd med firmaets navneendring. 

§ 11, pkt 5: «Mysuseter Fjellstue» endres til «Rondane Fjellstue» slik: “5. Drifte          

bomløsningen ved Rondane Fjellstue 

  

8. Forslag fra medlemmer  

8.1. Forslag fra Villy Giverhaug om å pålegge styret å aktivt jobbe for å få skiløyper ut av 

Ulvangsvegen 



Forslaget medførte noe diskusjon med argumenter både for og imot, men etter 

avstemming ble forslaget avvist med 24 stemmer mot og 9 stemmer for. En stemme 

var blank. 

 

9. Budsjett for 2021/2022 som forhåndutsendt ble lagt fram og godkjent uten kommentarer.  

10. Årskontingenten for 2021/2022 var av styret foreslått holdt uendret på 1000 kroner. Dette 

ble godkjent  

11. Valg  

11.1. Valg av styreleder: Fungerende styreleder Arne Tenningen stilte til gjenvalg og 

ble valgt for et nytt år uten kommentarer eller motforslag 

11.2. Valg av styremedlemmer: Styremedlem Thomas Hug og kasserer Tage Johansen 

ønsket å tre ut av styre og som nye styremedlemmer var foreslått Steinar Dalen, Otta 

og David Charles Ettner, Hvalstad. Disse ble valgt uten kommentarer eller motforslag. 

Steinar Dalen overtar Tage Johansens oppgaver som kasserer. 

11.3. Valg av valgkomite: Astrid Arnesen Hug ønsket å tre ut av valgkomiteen. 

Foreslått nytt medlem Kjell Krogstad ble valgt uten kommentarer eller motforslag 

11.4. Valg av revisor: fungerende revisor Hanne Østby Velure stilte til gjenvalg for et 

år og ble valgt uten kommentarer eller motforslag  

Etter valget rettet styreleder en takk til avtroppende styremedlemmer, og Astrid Arnesen Hug 

supplerte med takk for årets innsats til Svein Ulvolden og hans kone for godt arbeid og tilsyn 

med veien. 

 

12. Eventuelt  

• Ny hytteeier ved vannverket (grunneier med tomt over veien) påpekte at det er en 

utfordring i forhold til barn, beitedyr og fotturister pga kjøring med til dels høy 

hastighet.  Spørsmål om hvilke tiltak som kunne iverksettes for forbedring. Det kom 

forslag om skilting med «barn som leker» og fartsgrense. Styret vil gjennom 

henvendelse til politiet undersøke hva som kan gjøres mht skilting, og ta dette videre 

og også sende en oppfordring til alle medlemmer per epost og via veglagets nettside.  

• Styreleder ga en kort orientering om arbeid med ny Kåsenbru som er planlagt startet 

medio august med ferdigstilling i løpet av høsten. Nærmere informasjon vil bli utsendt 

til alle medlemmer.  

 

Mysuseter 12/8 2021 

Marit Slaaen 


