
Protokoll fra årsmøte i  Myklebysetra Vel 17.07. 2020 

 

Tror det må være rekord ang oppmøte i år. Pga Corona-situasjonen, hadde folk med egne 

stoler og fikk sitte spredt rundt på dansegulvet og utenfor.  

Stemmeberettiget var til sammen 81 inkl en del med fullmakt. Mange møtte også opp 

sammen med de stemmeberettiget.  

Årsmøte starta med opprop ut fra medlemslista. 

Sak 1.  

Kristin Malones ble valgt som møteleder 

Hans Andersen ble valgt som referent. 

 

Sak 2. Godkjenning av dagsorden. 

Her ble det litt debatt da 2 forslag var kommet inn etter den vanlige frist på 2 uker. Men 

styret var gjort oppmerksom på at frist ikke var nevnt i innkallinga og dermed skulle 

forslagene fra Bengt Lasse Lund og flertallsforslaget fra styret tas med. En avstemming 

godkjente at dagsorden skulle settes med disse forslagene. 

 

Sak 3.  

Erik Bråten og Kristin Arnseth Wilson ble valgt til å underskrive protokollen. 

Siri Bøe, Berit Glesaaen og Aud Østli ble valgt til tellekorps. 

 

Sak 4. Årsberetning for 2019-2020. 

Leder Kristin Malones leste opp årsberetningen. Nestleder Torgrim Jacobsen ba om ordet til 

en redegjøring ang punktet «Vinterbrøyting av veier på setra» 

Jacobsen redegjorde for historikken rundt veglag og vinterbrøyting. 2 utvalg var satt ned og 

deres arbeid ble det gjort rede for, samt tidligere vedtak på årsmøtene i disse sakene.  

Torgrim ga uttrykk for at etter hans mening hadde interimsstyret for veglag handlet i tråd 

med årsmøtevedtak av 2018 

Torgrim nevnte også det arbeidet som var gjort for utbedring av løypenettet vårt. Han 

etterlyste flere til å melde seg på dugnad. Også kvinner/jenter! 

Han tok i tillegg et kraftig oppgjør med enkeltes nettvaner på Velets facebooksider. Han 

mente at det var kommet så sterke utsagn på FB at enkelte ikke hadde turt å gi uttrykk for 

meningene sine. Han minnet på at alt arbeidet i styret er ulønna og frivillig. Slike innlegg går 

på motivasjonen løs mente han 

Årsberetningen ble så godkjent av årsmøtet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sak 5. Regnskap 

 
Berit Glesaaen Nyberg redegjorde for regnskapet. Revisjonsrapport lagt fram. Revisor 

anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet. 

Torgrim oppfordret til å sette på gårdsnr og bruksnr på giroene. Berit fulgte opp at 

fakturanummer også var viktig å få på. Det letta regnskapsføringa betydelig! 

Faktura sendes pr epost, pr post for de som ønsker dette.  

Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Regnskap 2018 Regnskap 2019

INNTEKTER

Infrastrukturavgift 107 000,00        89 175,00         

Offentlig bidrag 6 000,00            7 367,00           

Sponsorinntekt 1 357,00            -                     

Grasrotandelen 30 710,75          35 333,57         

Påskearrangementet 16 300,00          3 595,00           

Sommerarrangementet 39 772,00          35 365,00         

Renter 636,00                607,00              

Sum 201 775,75        171 442,57       

UTGIFTER

Lønn/honorar 11 000,00          11 000,00         

Løypekjøring 52 725,00          50 000,00         

Kontorrekvisita -                      -                     

EDB-kostnader 600,00                600,00              

Porto 6 205,00            5 754,00           

Påskearrangement 5 675,80            1 230,90           

Sommerarrangement 9 464,37            7 666,80           

Årsmøtet 4 200,00            4 200,00           

Budstikka 5 164,00            11 265,00         

Mykletunet 4 152,00            -                     

Forsikring 6 973,00            7 270,00           

Vedlikehold veier o.l. 103 434,39        24 773,92         

Diverse utgifter 419,60                839,80              

Bankgebyr 136,00                242,73              

Sum 210 149,16        124 843,15       

Årets overskudd/underskudd -8 373,41           46 599,42         



 

 

 

Sak 5. Innkomne saker 

 

A. Bruksrettsavtale mellom Setersameiet Myklebysetra og Myklebysetra Vel 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret går i videre forhandlinger med Setersameiet 

Myklebysetra omkring endelig utforming av en bruksrettavtale. Evnt signert avtale legges ut 

på velforeningens nettsider, med retningslinjer for administrering av bruksretten. 

 

B. Damprosjektet. 
Årsmøtet godkjenner at styret går i videre dialog med grunneier Kiær i forhold til damprosjektet 

sørvest for setra, samt at midler fra «bok-kontoen» kan dekke kostnader knyttet til innkjøp av 

materialer for ferdigstilling av damprosjektet + tavle med info om fløtingshistorie i Søkkunda mm. 

Torgrim Jacobsen står i spissen for dette. 

Det vil også bli behov for betydelig dugnadshjelp med dette prosjektet 

 

C. Forslag fra Bengt Lasse Lund 

Bengt Lasse Lund redegjorde for sitt forslag for danning av et veglag for hele setra i 

tilknytning til Velet.  

Flere hadde ordet i saken. Bl.a. Thor Erik Westvik som leder for interimsstyret for veglag sør.  

Torgrim mente at et slikt vedtak var ulovlig og at det uansett ville gå til jordskifteretten. Han 

sa også meget klart fra at han ikke ville stille som leder om dette forlaget fra BLL ville gå 

igjennom. 

Det ble så gjennomført en skriftlig avstemning. Resultat: 

52 stemte for forslaget og 29 stemte imot. 

 

D. Forslaget fra styret gikk dermed ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 6. Budsjett 

 

 
 

Det vedlagte budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 7. Kontingent og infrastruktur 

Det kom et forslag fra Glenn Skjæret om å opprettholde dagens infrastrukturavgift. Dette for 

å ha noe mer å rutte med i forbindelse med veg, løyperydding og løypekjøring kommende år. 

Vedtak: 

Medlemskap opprettholdes til kr 350 

Infrastrukturavgiften opprettholdes til kr 650 

 

Sak 8. Valg. 

Valgkomitéens innstilling er som følger: 

Leder: Torgrim Jacobsen 

Nestleder: Hans Andersen 

Sekretær: Aud Østli 

Kasserer: Berit Glesaaen Nyberg 

Styremedlem: Thomas Bergerskogen 

Vara til styret: John Olafsen og Frode Syversen. 

Budsjett 2020
Inntekter

Medlemskontingent 45 500,00                  

Infrastrukturavgift 19 500,00                  

Grasrotandel og offentlig støtte 35 000,00                  

Arrangement -                             

Renter 200,00                       

Sum inntekter 100 200,00               

Utgifter

Honorar styret -                             

Løypekjøring 65 000,00                  

Traserydding skiløyper 5 000,00                    

Veivedlikehold -                             

Investeringer Mykletun/Damprosjekt/annet 20 000,00                  

Forsikringer 7 000,00                    

EDB / kontor / porto 4 000,00                    

Bankomkostninger

Årsmøte 4 000,00                    

Sum Utgifter 105 000,00               

Underskudd -4 800,00                  



Da forslaget fra BLL fikk flertall, ville Torgrim trekke seg. Ballen ble spilt over til Hans 

Andersen som fra valgkomiteen var innstilt som nestleder. Hans følte at tida ikke var 

kommet for å stille som leder på sparket. Thomas Bergerskogen og Hans Andersen sammen 

med Aud Østli meddelte at de kunne ta hånd om veisaken. Torgrim gikk etter litt om og men 

med på å stille som leder under forutsetning at han ikke skulle jobbe noe med veglaget.  

Torgrim Jacobsen ble da valgt. (1 år) 

I tillegg ble det gjort oppmerksom på at det skal være 3 varamedlemmer til styret. 

Per Even Arnseth ble valgt inn som 3.varamedlem. 

 

Følgende valg var enstemmig: 

Nestleder: Hans Andersen ( 1 år) 

Sekretær: Aud Østli (2 år) 

Styremedlem: Thomas Bergerskogen (1 år) 

Kasserer: Berit Glesaaen Nyberg (2år) 

Vara til styret: Frode Syversen 

                           John Olafsen 

                           Per Even Arnseth 

Leder/initiativtaker til påskearrangement: Aud Østli  

Ledere for sommerarrangement: Her meldte Berit Glesaaen Nyberg og Kari Åvang seg. 

Gledelig! 

Til arrangementskomite ble følgende valgt: 

 

Kari Taraldrud  

Ståle Taraldrud  

Kristin Malones 

Glenn Skjæret 

Per Even Arnseth  

Inger Østli  

Irene Brovold  

Erik Johansen  

Iren Rustad  

Lone Bergerskogen  

 

Revisor: Leif Verner Baarstad 

Valgkomite: Marit Andersen 

                       Per Erling Daae 

 

Myklebysetra, 17.7.2020 

 

 

 

Erik Bråten     Kristin Arnseth Wilson 


