
 

 

Årsmøte 2017 

Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter 6.11.2017 

Det møtte 24 + styret. 

 

SAKLISTE 

1. Godkjenning av innkallingen 

2. Valg av ordstyrer 

3. Valg av referent 

4. Valg av minst to underskriftspersoner 

5. Årsberetning. 

6. Revidert regnskap for siste år. 

7. Medlemskontingenten. 

8. Innkomne saker 

Sak 1: Slitasje på stier pga. 10 på topp 

9. Forslag til budsjett 

10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4. 

 

Sak 1 Godkjenning av innkallingen. 

Annonsert i Tomtvassposten, i Innherred på lørdag, og på nettsider / Facebook. 

Ingen kommentarer, innkallingen godkjent. 

Sak 2 Valg av ordstyrer. 

Forslag fra salen: Leder Geir Strid. Valgt. 

Sak 3 Valg av referent. 

Forslag fra salen på sekretær Tor Einar Jørgensen. Valgt. 

Sak 4 Valg av minst to underskriftspersoner. 

Forslag på Roar Skjei og Arnstein Wekre . Valgt. 

Sak 5 Årsberetning. 

Årsberetningen opplest av sekretær. 

Kommentar i tilknytning til årsmeldingen: 

 Martin Flatås: Det er oppsatt automatåpning av dammen. Bør følges opp nøyere med 

tapping av vannet. For eksempel har det til tider vanskelig å få ut båter.  

 Geir leste opp brev fra Johannes Bremer med orientering om status på renovasjonssaken. 

 Geir orienterte også om at SGA har krav til IR om avfallsplassene. Dette er ikke overholdt, og 

IR er bedt om å stoppe arbeidet med plassene inntil videre. 

Årsmeldingen godkjent. 

 

Sak 6 Revidert regnskap for siste år. 



Regnskapet revidert uten anmerkninger 30.10. 

Regnskap godkjent uten kommentarer. 

 

Orientering om bruk av Serviceavgifta 

 

Kommentarer under årsmøtet: 

 Savner et regnskap på bruk av serviceavgifta. I tvil om hvilken hjemmel allmenningen har for 

å kreve inn denne avgifta. 

 Hva med penger som er budsjettert tidligere år, men ikke brukt? Ble i mange år satt av midler 

til gapahuken ovenfor Tomtvasslia 

 Sti fra Lavøya til Furuhøvelen. Hva er planer videre? Bør gå videre forbi Voldseth? 

 Forlenge gjerdet på Grantangen ned i vatnet slik at sau ikke kommer inn når vatnet er lite 

 Vurdere prøvefiske / overvåkning av fiskebestanden? 

Sak 7 Medlemskontingenten 

Medlemskontingenten beholdes som i dag. 

Sak 8 Innkomne saker 

Sak fremmet av Trond Ove Matberg: 

10 på topp fører til stor slitasje på stier frem til «toppene». Bør arrangørene tilrettelegge stiene, for 

eksempel gruse opp / legge ut planker på våte områder? 

Kommentarer fra salen: 

- Hva med slitasje knyttet til bruk av elsykkel i naturen? 

- Ta direkte kontakt med «10 på topp» der dere ser utfordringer 

Tomtvasslaget tar kontakt med 10 på topp ang. eventuelle poster i området 

Sak 9 Forslag til budsjett 2018 

Se vedlegg 3. 

Spørsmål om hytter på «andre siden» av Skjøtingen kan være medlemmer? Det er ikke noen 

geografisk grense. De betaler serviceavgift, og kan via medlemskap i Tomtvasslaget være med å 

påvirke bruk av denne. 

Forslag om å henge oppslag ved bommene med orientering om Tomtvasslaget 

Budsjettet vedtatt uten korrigeringer. 

  

Etter sak 9 ble det servert kaffe og bløtkake og foretatt trekning blant de som har skrevet seg inn i 

boka på Høgskjøtingen. 

Vinner ble Åshild J. Tosdal. Det har vært totalt 175 besøk. 

10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4. 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. 

Leder Geir Strid for 1 år 

Nestleder Per Inge Eines for 2 år 

Kasserer Tormod Hovd for 1 år  

Sekretær Tor Einar Jørgensen for 2 år 

Styremedlem Tor Gunnar Heggli for 1 år 

Styremedlem Arnt ove Flatås for 2 år 

Styremedlem Marit Glæstad Sølvberg for 2 år 

Styremedlem John Olav Sørmo for 1 år 

 



Revisor Arnstein Wekre 

 

Valgkomite 

Roar Skjei for 3 år 

Grete Heggli for 1 år 

Svein Erik Veie for 2 år 

 

Årsmøtet ble avsluttet med blomstergave til de avtroppende styremedlemmene. 

 

Roar Skjei      Arnstein Wekre 

Sign.       Sign. 

  


