
 Protokoll fra styremøte i veilaget Persbu/Høybuli/Roe/Eide 

Tidspunkt: 7.2. 2018 

Sted: Lampeland Hotell 

Tilstede: Bjørn Schei, Ole Øyvind Tveiten, Bente Anita Grønvold, Jonny Myran 
og Jon Cato Landsverk (referent) 

1.  Referat fra styremøte 5.9.2017 ble gjennomgått og godkjent. 

2.  Referat fra styremøte 9.11.2017 ble gjennomgått og godkjent. 

3. Bjørn Schei orienterte om regnskap for 2017 med resultat for alle avdelinger, 
saldobalanse og resultatbudsjett. Regnskapet ble godkjent som det foreligger. 

4. Bjørn Schei presenterte budsjett for 2018. Budsjettet ble godkjent uten 
merknader. 

5. Forslag om vedtektsendring fra Dalsethaugen hytteforening med forslag om å 

ta inn ytterliggere et styremedlem i veilaget.  

Vedtak: Styret forholder seg til gjeldende vedtekter om styresammensetning og 

viser til vedtektene som finnes på vegglifjell.no. Styret stiller seg åpen for et 

avklarende møte med foreningen på Dalsethaugen. 

6. Signering av brøyteavtalen: 

Vedtak: Ole Øyvind tar kontakt med avgåtte styreleder Steinar Ståland for å få 

gjeldende brøyteavtale signert. 

7. Vinterbrøyting av Roeveien fra Dalsetbommen - Roe seter.  Betaling for hva og til 

hvem? Kfr mail av 23.11.2017 fra Dalset Utvikling AS med vedleggsbrev. Kfr også 

brev av 31.03.2017 fra grunneiermøte som setter vilkår for godkjennelse av 

vinterbrøyting. 

 

Vedta: Styret viser til sak 3 i møte den 09.11.2018. 

- Styreleder/kasserer sender brev til Dalset Utvikling AS med krav om det 
grunneierne har blitt enige om skal følges opp. Eventuell kostnad med vurdering av 
veistandard og eventuell utbedring dekkes av Dalset Utvikling AS. 
 
- Styret motsetter seg og sier "NEI" til at gamle hytteeiere på Nore-siden skal være 
med å betale for den vedlikehold/opprustning av Roeveien som er gjort. 
Når det gjelder brøyting av Roeveien for sesongen 2017/18 så kan Dalset Utvikling 
AS utføre det for egen regning. 
Veien skal da holdes i forsvarlig og god kjørbar stand. Kfr. brev fra grunneiermøte 
den 31.03.2017. 



 
-Såfremt det skal kreves inn brøyteavgift fra de hytteeierne som har gamle hytter på 
Nore-siden så skal slik avgift faktureres av veilaget som administrerer veien i henhold 
til vedtektene for veilaget. 
Veilaget må få en bindende oversikt over hvilke hytter det skal innkreves brøyteavgift 
fra og beløpet overføres Dalset Utvikling AS etter sesongslutt på lik linje som vi gjør 
det for Vegglifjellveien Veilag som brøyter for veilaget fra Persbu og opp til 
Dalsetbommen. 

 

8. Forespørsel fra Drømmehytta i mail av 24.01.2018 om å få slippe å betale for bare 

2 årsavgifter for tomter de eier uavhengig av hvor mange tomter de eier. Samme 

ordning som grunneiere har. 

Vedtak: 

Styret er av den formening at alle unntatt grunneiere skal betales årsavgift for de 
antall tomter den enkelte har kjøpt og eier. 
 

9. Krav om kompensasjonsbetaling fra Dalset utvikling AS for ekstra slitasje på 

Roeveien i forbindelse med utbygging av Dalsetkollen. 

Vedtak: Bjørn tar kontakt med Dalset Utvikling får få et møte der man drøfter 

forslag til et kompensasjonsbeløp.  

10. Styret besluttet å ajourføre veilagets side på Vegglifjell.no 

11. Veilagets ajourførte vedtekter skal legges ut på Vegglifjell.no. 

12. Skilting på veiene administrert av veilaget. Det er reist spørsmål om forhold 

til veglovens bestemmelser. Veilaget tar sak om skilting til orientering. 

13. Oppdatering Brønnøysundregistrene. Oppdatert informasjon om styrets 

sammensetning skal sendes Brønnøysundregistrene. 

14. Årsmøte 2018. Årsmøtet skal holdes på Veggli Fjellstue 28. mars klokken 

17.30. Innkalling med saksliste sendes ut til medlemmene med to ukers varsel. 

Bjørn skriver årsmelding. Styret vedtak at Jon Cato skal være referent på 

årsmøtet. 

15. Eventuelt.  

Bjørn orienterte om en inkassosak på Rennemogen. 

Bjørn har lagt ned mange timers arbeid i forbindelse med avgåtte styreleders 

sykdom og fratredelse. Styret har besluttet at bjørn skal ha en rettmessig del av 

styreleders honorar for mye ekstraarbeid høsten 2017. Bjørn får 30 000 kroner 

av styreleders honorar. 

10.2. 2018 Jon Cato Landsverk 



 


