
PROTOKOLL 
 

SKUTEBAUGVEIEN VEILAG. ÅRSMØTE 2019. 
SON KRO, SØNDAG 16. JUNI  KL. 13.00 

 
 
 
 
1. Åpning av årsmøtet ved styreleder Berit Therese Olsen.  

 
2. Opptelling antall stemmeberettigede: 

14 stemmeberettige tilstede og 7 fullmakter. 
 
3. Godkjenning av innkalling: 

Godkjent.  
 
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  Johan Sten Brevig. Godkjent. 
 
6. Styrets årsberetning 2018/2019: 

Årsberetningen ble lagt fram av Hans Petter Arnesen. .  
Årsberetning godkjent. 

 
7. Innkomne forslag: 

Forslag fra Jon-Erik Olsen om at Veilaget skal ha som overordnet mål å utrede muligheter 
for å opparbeide Skutebaugveien til  kommunal standard. 

 
Styrets anbefaler at forslaget ikke blir vedtatt. 
Styrets anbefaling enstemmig vedtatt, forslaget avvises. 

 
8. Regnskap 2018, Godkjent. 

Budsjett 2019, Godkjent. 
Estimat 2020, 
Kontingent kr. 3000,- for helårsbrukere, kr. 1500,- for delårsbrukere. Godkjent.  
 

 
 Kommentar: Det er budsjettert med kr. 75000,- til vedlikehold i 2019. Styret tar sikte på å 
legge freseasfalt i år på strekningen forbi nr. 24 og til bakken begynner opp til nr 8-22. Det vil også 
bli sett på strekninger som trengs reparering. Bakken opp til nr. 8-22 avventer informasjon fra 
beboerne. 
 
Vedrørende asfaltering avTønnesveien er det ingen fremdrift i dialogen med VK om et eventuelt 
spleiselag. VK er ikke avvisende til en slik løsning. NBV er imidlertid i nye og positive dialoger 
med VK med sin nye forhandler  Bengt Knoll, og veiproblematikken er en del av disse dialogene. 
 
Vegard Fyrileiv vil undersøke priser på freseasfalt.  
 



 
 
9. Valg.  

 Leder Berit T. Olsen med bisitter Hans Petter Arnesen og styremedlem Tore Holm var på 
valg. Berthe Reistad og Harald O. Osvold har sagt seg villig til å ta oppdrag i styret. 
Forslag:  Berthe Reistad og Harald O. Osvold velges til styret. Enstemmig vedtatt. 

 
Styremedlemmene Marit Dahlsrud og Kjell Pettersen var ikke på valg. 
 
Berthe Reistad påtar seg oppdraget som styreleder. 
Det er avtalt styremøte med gammelt og nytt styre søndag 30.juni kl 12.00 hos Berit og 

Hans Petter i Skutebaugveien 24. 
Berit, Hans Petter og Tore bistår gjerne det nye styret i en overgangsperiode. 

 
11. Avslutning. Møtet hevet ca. kl. 14.30. 
 
Son, 19.06.2019 
 
 
Hans Petter Arnesen 
Referent 
 

Godkjennes 
Johan Sten Brevig

  
 


