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Fjellstrand 17.04.2019 

           Innkalling til årsmøte 2019 
 

Med dette kalles medlemmene av veilaget inn til årsmøte for 
Veilaget Seterveien, Skanseveien og Torsbakken. 
Møtet blir avholdt onsdag 22. mai kl 19:00 
i bryggehuset på Fjellstrand brygge. 
 
Veilaget består av samtlige bebodde og ubebodde eiendommer 
som sogner til Seterveien, Skanseveien og Torsbakken, og alle 
får tilsendt denne innkallingen. Medlemmer og høvetallsberegning fremgår av Jordskifte- 
rettens utsendelse, og finnes på våre nettsider veilaget.no i dokumentarkivet (de som 
eventuelt trenger papirversjon av dette, eller vedtektene, ta kontakt med styreformann). Eier 
av ubebygd eiendom har ikke stemmerett, men har møterett, forslagsrett og talerett på 
årsmøte. De som ikke selv har anledning til å møte kan sende noen i sitt sted med skriftlig 
fullmakt. Fullmakt kan leveres på papir eller e-post til en i styret, eller på selve årsmøtet. 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes inn innen 7. mai (ref lagets 
vedtekter, §5), og adresseres til styreleder Erik Hokholt. Adressen finnes i fotnoten på 
denne innkallingen. Send gjerne på e-post. 

 
Saksliste:  
- Velkommen 
- Valg av møteleder og protokollfører 
- Godkjenning innkalling, saksliste og fullmakter 
- Valg av 2 personer til å signere protokollen sammen med leder 
- Behandle årsberetning for perioden 
- Behandle revidert regnskap og budsjett 
- Behandle innkommende saker 

1. Presisering av vedtekt 14A 
….. «en befaring forut for at tiltaket settes i gang er da også nødvendig. 
Styret får 14 dagers skriftlig varsel for å kunne avtale befaring og 
gjennomføre denne.» 

     2. Asfaltering av bakker. 
Styret får inn priser på asfaltering av bakken opp fra Skogbrynet og brattbakken 
ned til busstoppet, dette med tanke på å spare tid og ressurser i forbindelse med 
dugnader. Styret ber om veilagets godkjenning til å følge opp anbudene. 

3. Info om veilys. 
4. Info om vann og avløp. 
5. Innsendte saker / eventuelt 

  
- Valg av leder, styremedlem, valgkomité og revisor. 
  
Årsberetningen, regnskap og revisjonsberetning er vedlagt denne innkallingen, samt 
publisert på veilaget.no.  
Det sittende styret håper på et godt oppmøte og ønsker alle medlemmer hjertelig 
velkommen til årsmøtet. 


