
Referat årsmøte i Ulvangsvegen Veglag  

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, lørdag 6.8.2022 kl. 1300 

Til stede  

• Fra styret: styreleder Arne Tenningen og styremedlemmene David Ettner, Lars Erik 

Aarstad og Steinar Dahlen (Fraværende var styremedlem Vebjørn Eidsmo Ulserød og 

Marit Slaaen)  

• Totalt antall tilstedeværende (inkl styret): 24 

• Total antall tilstedværende med stemmerett: 18 

• Registrerte fullmakter: 21 

• Totalt antall stemmegivende: 39 

 Oppmøte ble registrert ved Liv Tenningen og Astrid Arnesen Hug 

Saksbehandling:  

1. Styreleder Arne Tenningen ønsket velkommen.  

Dagsorden og innkalling godkjent av årsmøtet. Odd tangen hadde innvendinger mot 

forslaget fra Astrid Arnesen Hug med begrunnelse at dette krever vedtektsendring. 

Tangen tar dette opp under punkt 8 når forslaget fra Astrid Arnesen Hug skal behandles.  

2. Som foreslått ble Arne Tenningen valgt til møteleder, Lars Erik Aarstad til referent. Bodil 

Tveit og Astrid Arnesen Hug ble valgt til å underskrive møteprotokollen  

3. Styreleder la fram styrets årsberetning for 2021 som før møtet var utsendt til alle 

medlemmer. Det kom noen kommentarer vedrørende veiens bæreevne og valg av 

påkjøring av fin masse. Det kom ingen forslag til tilføyelser og framlagte årsberetning ble 

godkjent i sin helhet.   

4. Revidert årsregnskap for 2021 ble lagt fram og godkjent uten kommentarer.  

5. Anvendelse av disponible midler for 2021.  

Overskudd fra 2021 ble vedtatt overført til veglagets egenkapital.  

6. Arbeidsplan.  Styreleder Arne Tenningen gav en redegjørelse for veglagets arbeidsplan. 

Arbeidsplanen foreslår noe pigging av fjell, senking av noen stikkrenner, vedlikehold av 

medlemslistene. Det ble fremmet ønske om fjerning av vegetasjon i veibanen på toppen av 

Berget. Dette tiltaket vil bli tatt inn i veiplanen. Styreleder Arne Tenningen presiserte at 

styret sender ut varsel om stenging av veien generelt, og for tunge kjøretøy spesielt, når 

veien er bløt og har redusert bæreevne. 

7. Forslag fra styret.  

Styret fremmet ingen forslag. 

8. Forslag fra medlemmer  

Astrid Arnesen Hug. Forslag sendt årsmøtet om å stenge veien 1. desember eller tidligere 

dersom snødybden er mer enn 15cm. Styreleder Arne Tenningen presiserte at styret 

allerede har myndighet til å stenge veien når det er nødvendig eller ønskelig. Astrid 

Arnesen Hug trakk forslaget sitt.  

 

Forslag fra Hans Ravndal om vinterbrøyting av veien ble presentert av Odd Tangen. Odd 

Tangen foreslo å stryke punkt 3 i forslaget. Styret har drøftet forslaget og forslår å ikke 

realitetsbehandle det. Veglaget kan ikke gjøre tiltak som bryter med gjeldende 

reguleringsplan i Sel kommune. Vinterbrøyting av Ulvangsvegen etter krysset ved 

Ulvangsvegen 52 er per dags dato ikke i iht. gjeldende reguleringsplan. Sel kommunes 

reguleringsplan er stadfestet av Høyesterett og opprettholdt av Stasforvalteren. Forslaget 

er heller ikke iht. veglagets vedtekter. Veglaget har ikke myndighet til å beslutte om veien 

skal brøytes eller ikke. Dette er en beslutning som må fattes av Sel kommune. Først når 



Sel kommune har åpnet for brøyting kan veglaget vurderer brøyting. Årsmøtet sluttet seg 

til styrets vurdering om ikke å realitetsbehandle forslaget. 

9. Budsjett for 2022/2023 ble godkjent. 

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 gjenvalgt ved akklamasjon for et nytt år uten kommentarer eller motforslag. 

11.2. Valg av styremedlemmer:  

Styremedlem Marit Slaaen, Otta, stilte til gjenvalg. Ingen motkandidater. Gjenvalgt 

ved akklamasjon.  

Styremedlem Vebjørn Eidsmo Ulserød, Oslo. Stilte til gjenvalg. Ingen motkandidater. 

Gjenvalgt ved akklamasjon.  

Styremedlem Lars Erik Aarstad, Oslo. Stilte til gjenvalg. Ingen motkandidater. 

Gjenvalgt ved akklamasjon.  

11.3. Valg av valgkomite: Kjell Krogstad er ikke på valg. Forslag til nytt medlem: 

Lars Richard Akselsen. Ingen motkandidater. Valgt ved akklamasjon.  

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

år og ble gjenvalgt ved akklamasjon uten kommentarer eller motforslag. 

 

12. Eventuelt.  

Styreleder Arne Tenningen oppfordret alle medlemmer til å respektere hastighetsbegrensning 

på veien og også henstille til ev. håndverkere, entreprenører og gjester å gjøre det samme. 

Fartsgrensen er 30 km/t. 

Spørsmål om dårlig veistandard på Rondanevegen ble reist. Dette er en fylkesvei og er 

Innlandets Fylkes ansvar og ikke Sel Kommune. UVV er ikke forum for å ta dette opp. 

Bedre informasjon / bakgrunn for UVVs beslutninger om ev. veistengning osv. er ønskelig 

slik at alle er tilstrekkelig informert om dette. Styret vil til informasjon legge ut informasjon 

om Høyesterettsdom og brev fra Statsforvalter ang. brøyting på hjemmesidene. 

 

Mysuseter, 6/8 2022 

Lars Erik Aarstad 

 


