
Referat fra årsmøtet for veiforeningen Ryggevann, 

28.mai 2018,  Kirkeveien 129, Slattum 

Til stede: Bodil Boasson, Astrid Bergli, Geir Atle Bakken, Sandra Fossmo og Kirsten 

Haugunn,Wenie Kværnhaug og Maria Bostrøm 

1. og 2. Valg av møteleder og referent 

Maria Bostøm (representant fra opplysningsvesenets fond ) ble valgt til møteleder og referent. 

3. Godkjenning, fullmakt og saksliste 

Godkjent. 

4. Signering av protokoll 

Geir Atle Bakken og Bodill Boasson 

5. innkomne saker 

Ingen 

6. Valg. 

Maria Bostrøm ble valgt som leder- 

Bodil Boasson og Geir Atle Bakken ble valgt som styremedlemmer. 

7. Godkjenning av regnskap. 

Det forlå ikke et regnskap ved tidspunktet for årsmøtet. Følgende fremstilling av utgifter og 

inntekter er sammenstilt i etterkant av møtet. 

Saldo pr. 28.05 2018 er kr. 11877,30 

Dato transaksjoner uttak innskudd Saldo 

2014 Innskudd 
andelseiere 

 57414,93 57414,93 

2014 Kantklipp 8744,38  48670,55 

2014 Renter  25,85 48696,40 
2015 grus 36881  11815,40 

2015 Renter  36,21 11851,61 

2016 Renter  13,82 11865,43 

2017 Renter   11,87 11877,30 
 

 

 



 

 

8.Oppdatering fordelingsnøkkel. 

Årsmøtet vedtok å revidere fordelingsnøkkelen med aktuelle endringer av skogareal på 

grunn av verning.Årsmøtet vedtok videre en fast årsavgift for hus og hytteeiere,og utelate 

disse fra fordelingsnøkkelen som da bare vil gjelde for skogeiere. 

 

9. Vedlikeholdsbehov. 

Det er behov for ny masse på veien, og fjerning /felling av trær som risikerer å falle over 

veien. Styret kontakter landbrukskontoret for befaring. 

10. Vedtak om innbetaling av midler til vedlikehold og drift 2018 

Hytte og huseiere med andel i veien betaler en fast årlig avgift , kr 1500, pr. bomnøkkel. 

Avgift for skogeiere blir fordelt etter oppdatert fordelingsnøkkel. 

11. Eventuelt 

Grunnet mye uønsket kjøring på veien, vedtok årsmøtet at det skal settes opp ny lås på 

bommen. Ny lås blir satt opp 1.september 2018. Det blir mulig å kjøpe maks 3 nøkler pr. 

eiendom. 

Schæferhundklubben skal sende informasjon til styret for velforeningen om planlagte 

arrangementer, utover de faste torsdagstreningene. Alle arrangementer skal holdes 

utenom elgjakten, dvs. fra 5.oktober tom andre påfølgende helg hvert år. 

Det ble fremlagt klage på klubben i forhold til mye kjøring på veien, mange biler som sliter 

på veien og kjører fort. Vi ble oppfordret til å vise mer hensyn til andre som bruker veien, 

både folk og dyr.  

Skyting på hytta skremmer dyrene og det skal settes opp varsel om at det forekommer 

skudd og treningen skal foregå i organiserte former.  

Vær OBS på bjeffing og ta ned merkebåndene etter dere.  

Vi ble og enige om at det er torsdager som er treningsdagen vår på hytta i tidsrommet 

18.30-20.00 

 

Neste årsmøte: april 2019 

 



 

 

 


