Styremøte Veilaget 01-2015
Tilstede: Asbjørn, Bent, Styrk, Sveinung(ref.)

17.03.2015
Forfall: Terje og Erik

AGENDA:
1. Evaluere
a. Brøyting; Det har vært brøytet ved hvert snøfall, men for sent en del ganger.
De gangene det ble purret kom han raskt.
b. Strøing; Det har vært strødd, men det burde vært strødd oftere. Styret bør
ringe ved behov.
c. Det har kommet en del smser og telefoner ad dette ila vinteren. Sveinung
ringer og hører med ham om en felles evaluering.
2. Planlegge dugnad
a. Dato, siste lørdag i april (som vanlig) 25.4. Det har kommet forslag om å legge
dugnaden tidligere, styret opprettholder tiden fra 12.00-16.00, da mange
ønsker å kunne handle etc før dugnaden.
b. Arbeidsoppgaver
i. Ta ned mindre trær og kvister
ii. Grøfte
iii. To grupper som fyller i asfaltslip
iv. Fylle opp depoter med asfaltslip; Asbjørn
v. Bestille asfaltslip til dugnaden; Asbjørn
vi. Handle inn mat mm; Asbjørn
vii. Skrive innkalling; Asbjørn
viii. Styret møter kl 11 for en befaring og fordeling av arbeidsoppgaver
3. Planlegge årsmøtet
a. Regnskap 2014 og budsjett 2015. Dette ble gjennomgått og godkjent av styret
b. Valg komité, H. Brembu. Styrk, Asbjørn og Sveinung er på valg.
c. Innkalling + årsberetning; Sveinung
d. Utsending til medlemmene minimum 1mnd før; Asbjørn
e. Dato; 27.5 kl 19-21.
f. Lokale; Grendehuset, Asbjørn bestiller
g. Handle inn kaffe mm; Asbjørn
4. Oppdatering av diverse ved Asbjørn
a. Endringer i medlemmer, Seterveien 30 er solgt til Laura Gasule, mars 2015.
b. Regnskapssystem, Tripletex. Asbjørn har prøvd det ut, det fungerte ikke godt
nok i forhold til Veilagets behov. Pengene ble tilbakeført fra Tripletex. Asbjørn
har lagt inn Veilagets medlemmer i debet.no, en gratis fakturaløsning.
5. Eventuelt
a. Det mangler tre innbetalinger fra 2014. Styret v. Asbjørn sender en siste
påminnelse.
b. Vintervedlikehold 2015; Det er foreløpig uavklart hvorvidt kommunen vil ta
ansvar og utgifter knyttet til lysstolper og pærer. Det foreslås derfor at
vintervedlikeholdet for 2015/2016 settes til de faktiske utgifter knyttet til
brøyting og strøing, drøyt 21.000,1

