
ÅrsmØteprotokoll Furusjøvegen SA for året z}rc'

Avholdt på Smuget kafe torsdag 30. juli 2020, kl L800'

25 andelshavere/stemmeberettigede møtte opp, in gen fu ll makter avgitt'

1.

Flere medlemmer som ikke har fått saksliste tilsendt på mail. Styret oppfordrer at de

som ikke har fått tilsendt dokumenter sender sin korrekte mailadresse til

lngebreth D. Sandbu På mail:

lngen kommentarer På sakslisten.

Dokumenter til årsmøte for året 2020 som skal avholdes sommeren 2A2L blir lagt ut

som nedlastbar fil på veilagets hjemmeside:

2. V?lg av qrdstvrer.

lngebreth Sandbtr ble valgt til ordstyrer'

3. Valg av referent,'

Vebjørn Haugen ble valgt til referent.

4. Vale av 2 personer til å signere protokoll'

Bjørn ove Bergum og Rolv Myrum ble valgt til å signere protokoll.

5. Stvrets årsberetnins for 20L9.

Gjennomgått og godkjent med en kommentar, spørsmål om større skjerm i

bornstasjonen kom opp, det henvises tilTjønnbakkvegen som har større skjerm på

sin bomstasjon. Styret ser på dette.

5. RegnskaP for 2019.

Regnskapet viser et underskudd på 46A3,- etter skatt, selskapet har god likviditet og

en likviditetsreserve på L79.733,- iform av bankinnskudd. Egenkapitalandel var på

gg,7%. Underskuddet skyldes lavere bominntekter som følge av dårligere vær

sommeren 2019 og en høyere vedlikeholdskostnad på bomanlegget enn budsjettert.

Kommentar til regnskaPet:

Alle styremedlemmer bør signere regnskapet/balansen, dette gjØres for driftsåret

2020.
Regnskapsbilagbør attesteres av 2 personer, dette ordner styret iførste styremøte.

Regnskapet er godkjent av årsmØtet.



7. Budsiett for 2020.

Godkjent som foreslått av styret.

8. Fastsettelse av bomavgifter for 2021.

Styrets forslag til avgifter ble godkjent, nye avgifter blir da:

Personbil/traktor: 50,-

LastebiUtraktor over 7,5 tonnfbuss 100,-

Sesongkort personbil: 500,-

9. Forslas til vedlikeholdsarbeid 2020'

Styrets forslag gjennomgått og godkjent.

10. Fastsettelse av stvrehonorar 2020.

Styrets forslag om uendrede honorar er godkjent.

1 1. Orienteringssaker til årsmøtet.

Orientering om nye skiløyper utenfor veinettet på Mysuseter.

Gudbrand Skjåk orienterte om foreningen som er stiftet, foreningen har som formål å

skaffe gode skiløyper på Mysuseter - ordne dugnad - skaffe finansiering. Styret

består av Gudbrand Skjålq Harald Fagereng, Richard Høiberg, Leif Magne Åndheim,

Steffie Prytz og Håvard Trønnes.

Det jobbes konkret med nye traseer parallelt med Furusjøvegen og Ulvangsvegen-

Sel Kommune er positive til planene men bidrar ikke mye økonomisk.

Facebook blir infokanal for foreningen i starten, siden heter: nye skiløyper på

Mysuseter. Det oppfordres til å bidra Økonomisk til dette arbeidet.

Ny hjemmeside.

Det er opprettet en ny hjemmeside for veilaget, oppfordrer alle til å gå inn på

www.furusiovesen.no for å se. Kom gjerne med tilbakemeldinger, siden skal ikke

brukes som et diskusjonsforum, men er tenkt som informasion fra styret til

andelseierne. Det er mulig å sende henvendelser til s§ret direkte fra siden og en kan

dele innhold på div. sosiale medier.



L2. Opprettelse av veifond

Styret har et forslag om at alle andelseiere i Furusjøvegen innbetaler 1.000,- pr. år i 3

år fra 2021.. Pengene blir stående på konto i veilaget frem til en større opprusting av

veien skal skje, det er behov for stØrre oppgradering på enkelte av partiene. Pengene

skal ikke brukes til generelt vedlikehold, dette skal som tidligere tas over driften.

Utbedringene vilføre til tidligere åpning av veien.

Saken er en orienteringssak på årsmøtet, ikke vedtatt, men kommer opp igjen som

sak i 2021.

13. Vple.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre og ny valgkomite' er godkjent.

Ny styresammensetning fra 1. janua r Z}LLblir da:

Styrets leder: lngpbreth D. Sandbu

Styremedlemmer: Lars Blekastad, Magne Båtstad, Vebjørn Haugen, Henrik Sandbu.

Styret konstituerer seg selv på første styremØte, det velges nestleder, sekretær og

kasserer blant styremedlemmene.

Valgkomiteen er uendret: Leder Morten Bakke, medlem Torhild Haugen Finstad.

Revisjon: Gudbrand Skjåk.

otta 30. juli 2020
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