
     Innkalling til Årsmøte 

       i 

   Sameiet Persbu – Høybuli/Persbuhaugen – Roe/Eide  
 

Sted: Veggli Fjellstue 

Dato: lørdag 12.06.2021 

Tid: kl. 15:00 

 

Styret ber de som ønsker å delta om å melde fra til styret’s leder innen torsdag 10.06.2021 pr.epost. 

(gaupehoff@gmail.com). Dette pga gjeldende smittevernsregler.   

Det vises til at vedtektene åpner for å kunne stille med fullmakt. Max 1 person pr. eiendom kan 

møte. Max 30 personer kan møte, derfor er det førstemann til mølla som gjelder. 

Alle må stille med munnbind på årsmøtet og ha det på under hele årsmøtet. Alle må registrere seg 

ved inngangen. Påmelding som ble gjort til årsmøtet i mars er ikke lenger gyldig. Alle må 

derfor melde seg på nytt til årsmøtet 12.06.2021 

Endringer i smittevernbestemmelser vil kunne medføre utsettelse eller forandringer i 

årsmøteopplegget.  
Følg med på  

https://vegglifjell.no/lagogforeninger/veilaget-persbu-hoybuli-roe-eide-arsmotereferat/ 

 

Saksvedleggene vil bli publisert senest 7 dg før årsmøtet på www.vegglifjell.no. 

Saksliste for årsmøtet: 

1. Valg av ordstyrer 

2. Valg av protokollfører 

3. Godkjenning av innkallingen, fullmakter, andeler og saksliste. 

4. Valg av 2 personer som sammen med styreleder skal underskrive protokollen 

5. Styrets årsmelding for 2020 

6. Reviderte regnskap for 2020 

7. Arbeidsplan for 2021.  

8. Budsjett, innbefattet års-, bom-, tilknytnings- og slitasjeavgifter for 2021/22 

9. Behandle innkomne saker.   

10. Vintervei fra Rollag grense til Roe seter: Bygge ut fase 1 og innkreve pengene på forskudd i 

henhold til allerede utsendte fakturaer. 

11. Vedta endringer i vedtektene.  Fjerne Meddele signaturrett til medeiere § 6 Pkt 3. Se vedlegg 

12. Valg 

• Velge så mange styremedlemmer med vararepresentanter som står på valg. 

Medeierne i veien og hytteeierne velger hver sine representanter.   

• Velge leder blant medeierne i veien. 

• Velge en revisor med vararepresentanter for to år.   

• Velge en representant til valgnemnd med vararep. fra hytteeierne,  

• Meddele prokura til medeiernes representanter i styret. 

• Godtgjørelse for tillitsvalgte 

Vel møtt ønskes fra styret 

Årsmøtepapirene er å finne på: https://vegglifjell.no/lagogforeninger/veilaget-persbu-hoybuli-

roe-eide-arsmotereferat/ 

Spørsmål i forbindelse med årsmøtet kan sendes på epost til: gaupehoff@gmail.com.  

 

For styret 

Ulrik Hoff (leder) 


