
PROTOKOLL 

SKUTEBAUGVEIEN VEILAG. ÅRSMØTE 2018. 
SON SPA HOTELL, SØNDAG 17. JUNI  KL. 13.00 

1. Åpning av årsmøtet ved styreleder Berit Therese Olsen.  
 Presentasjon av styret:  
 Styreleders bisitter Hans Petter Arnesen, kasserer/styremedlem Tore Holm, styremedlem  
Marit Dahlsrud, styremedlem Kjell Pettersen. 
  
2. Opptelling antall stemmeberettigede:  
 16 medlemmer tilstede. 

3. Godkjenning av innkalling: 
 Godkjent. Diskusjon om å snu litt på sakene, men konklusjon om at det var hensiktsmessig  
å ta Osvolds forslag først av forslagene i pkt. 7. 

4. Valg av møteleder: 
 Forslag: Styreleder Berit T. Olsen. Godkjent. 

5. Valg av referent:  Forslag Hans Petter Arnesen. Godkjent. 
 Valg av medlem til å godkjenne protokollen: Forslag Astrid Thoner. Godkjent. 

6. Styrets årsberetning 2018: 
 Årsberetningen ble lagt fram av Hans Petter Arnesen. 
 Kommentar:  
 Det ble foreslått at det bør tas med i årsberetningen at alle kontingentkrav er betalt.  
Godkjennes og tas inn i årsberetningen .  
 Årsberetning godkjent. 

7. Innkomne forslag: 
 Forslag fra Harald O. Osvold om kontingent for hytteeiere endres fra 1/3 til 1/2 del. 
 Forslaget vedtatt med flertall: 7 for, 5,5 mot, 2 blanke.  

 Forslag fra styret om å endre vedtektenes pkt. 5 avsnitt 3 og 4 om at stemmeretten skal  
vektlegges i forhold til betalt kontingent. Dette for å komme ajour med veglovens paragraf  55. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

 Forslag fra styret om en presisering i vedtektenes pkt. 6 siste avsnitt:  
 Etter en kort diskusjon ble styrets forslag justert til å lyde: "Investeringer ut over vedlikehold 
 skal da bare fordeles til de dette berører, og fordeles likt mellom disse oppsittere".  
 Justert forslag enstemmig vedtatt. 

 Vedtektenes pkt. 5 og 6 endres. Vedtektene vedlegges denne protokoll. 



8. Regnskap 2017, Godkjent. 
 Budsjett 2018, Godkjent. 
 Estimat 2019, Godkjent. Kontingent kr. 3000,- for helårsbrukere, kr. 1500,- for  
deltidsbrukere. 

  Kommentar/redegjørelse fra Berit T. Olsen: Vedlikehold av veien forbi nr. 24 og videre opp  
bakken til nr. 8-22 er ikke iverksatt i år pga. pågående byggeprosjekt i Skutebaugveien 10.  Det 
har vært mye trafikk med lastebiler , gravemaskiner og andre håndverksbiler. Styret har  heller ikke 
mottatt informasjon fra beboere i bakken om eventuell oppgradering. Legging  av freseasfalt 
utsettes forbi nr. 24 inntil byggeprosjektet er ferdig. Styret vil vurdere  midlertidig vedlikehold 
med skraping og påfylling av noe grus. Styret vil  være i dialog med  utbygger i 
Skutebaugveien nr. 10 og andre beboere i bakken som har hatt mye trafikk med  håndverksbiler 
med sikte på å dele på disse kostnadene (ref. vedtektenes pkt. 5 avsnitt 2).  Noe veisalt er 
innkjøpt for å dempe på støvplagene på denne veistrekningen. 

 Kommentar fra Malte Hübner: 
 Postverkets biler stopper ved postkassene på vei oppover bakken til nr. 1-29 og lager store  
groper i veien når de spinner i gang igjen. Styret ble bedt om å kontakte posten med sikte på  å 
endre kjøremønster, slik at posten blir levert på vei nedover bakken. Dette vil antagelig  løse 
problemet. 

9. Medlem av veilaget Jon-Erik Olsen holdt en orientering om muligheten for å utbedre  
Skutebaugveien til regulert standard. Han henviste til bl.a. reguleringsplanen for området og  
Plan og bygnngsloven. Formålet med orienteringen var å forberede årsmøtet på at det vil  
komme et formelt forslag i saken til neste årsmøte i 2019. Orienteringen utløste en tildels  
heftig debatt, men det foreligger ingen konkluderende kommentar.  
  Debatten ble avsluttet med et benkeforslag fra Harald O. Osvold: 
 Forslag: Styret skal ikke arbeide med denne saken i det kommende år.  
 Vedtatt med stort flertall. 

10. Valg.  
 Styremedlemmene Marit Dahlsrud og Kjell Pettersen var på valg. 
 Forslag: Styremedlemmene gjenvelges for 2 år. Vedtatt. 
 Leder Berit T. Olsen med bisitter Hans Petter Arnesen og styremedlem Tore Holm var ikke  
på valg. Disse varslet at de ikke tar gjenvalg neste år.  

11. Avslutning. Møtet hevet ca. kl. 14.30. 

Son, 20.06.2018 

Hans Petter Arnesen 
Referent 

          Godkjennes 
          Astrid Thoner 
            




