
Innkalling til årsmøte i 

TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA 

Lørdag 13. August 2016 kl. 14.00 

 

Møtested: Nystølkroken Kafe. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling, valg av referent og valg av møteleder. 

2. Årsberetning fra styret for 2015. 

3. Regnskap 2015 og foreløpig resultat 1. halvår 2016.  

4. Revisors beretning og godkjennelse av regnskapet for 2015. 

5. Saker fra styret:  

a) Årsmøter i framtiden. Styret vil foreslå å ha årsmøte tidligere på året. Gjerne ifm 

vinterferien mellom uke 8 og 9. Vi må da forandre Vedtektene § 4, andre avsnitt: 

Saker som ønskes forelagt årsmøte, må være styrets formann i hende innen 1. 

januar(ikke 10. juni). 

b) Øke andelstilskuddet fra kr. 3.000,- til kr. 4.000,- fra 2017. Vi må da forandre 

Vedtektene § 2 Medlemskap. Endrer kun tallet fra kr. 3.000,- til kr. 4.000,-  

c) Informasjon fra styret. 

6. Årsavgift og bomavgift for 2016. Styrets forslag: Uendret. Kr. 500,- for hyttene. 

Bomavgift sommer og vinter kr. 20,- og kr. 300,- for vinterkjøring for personer uten 

hytte i området vårt. 

7. Budsjett 2017. 

8. Utbedringsplan og arbeidsprogram for vegen vår. 

9. Orientering om Trondrudvegen og det som nå skjer der. 

10. Valg:  

a. Formann Tore Ness (på valg). 

b. Kasserer Helge Holm (ikke på valg). 

c. Styremedlem Ole Johnny Moen (ikke på valg). 

d. Varamedlem Bård Asle Haraldseth (på valg). 

Valgkommiteen sin innstilling til årsmøte er gjenvalg på Tore N og Bård Asle H.  

Styret foreslår selv de to representantene som skal møte i Representantskapet for 

Trondrudvegen. 

Valgkommiteen er i dag: Bjørn Topaas og Ole Ronten. Styret foreslår gjenvalg på begge to. 

Revisorer er i dag: Rolf Harald Christensen og Kjell Roar Ødeverp. Forslag på gjenvalg. 



 

VEL MØTT FRA STYRET 

Gol, den 22.06.2016 

 

Medlemmene kan selv hente ut dokumentene til Årsmøte fra nettstedet 

www.nesbyen.info 

Her henter dere ut den informasjonen som er nødvendig for Trondrudmarka Vegsamvirke SA 

(Trondrudmarka Vegforening) og for Trondrudvegen. Årets papirer vil være tilgjengelig fra 

ca. 10 juli. 

Ta kontakt med Formann Tore Ness om det er spørsmål ol om årsmøte på tlf. 901 789 45 

eller på  

e-post:   nesstore66@gmail.com  

Facebook sider er: 

Trondrudmarka Veg og Vel Foreninger og Nystølen Hyttegrend og Kafe. 

Gå inn på disse sidene og «LIK» sidene, og dere vil da få meldinger når det er oppdateringer 

og innlegg på disse sidene.  
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