Årsmøtet 2021
Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter 08.11.2021
Det møtte 29 medlemmer + styret, totalt 36.
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 8.1: Mottatt sak fra Magne Johnsen: Ønske om enklere adkomst til hytta på vinterstid.
Sak 8.2: Mottatt sak fra Martin Kirknes: Forvaltning av Serviceavgiften.
Sak 8.3: Fremmet av styret: Innføring av ‘Grendemannsprinsippet’ i forbindelse med koordinering av
vedlikehold for fellesområder.
9. Forslag til budsjett
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.
Sak 1 Godkjenning av innkallingen.
Annonsert i Tomtvassposten, med SMS, plakater ved veien, og på nettsider / Facebook.
Vedtak: Innkallingen godkjent.
Sak 2 Valg av ordstyrer.
Forslag fra salen: Leder Geir Strid.
Vedtak: Geir Strid valgt.
Sak 3 Valg av referent.
Forslag fra salen: Sekretær Tor Einar Jørgensen.
Vedtak: Tor Einar Jørgensen valgt.
Sak 4 Valg av minst to underskriftspersoner.
Forslag på Marit Vinne Iversen og Patrick Nailor.
Vedtak: Marit Vinne Iversen og Patrick Nailor valgt.

Sak 5 Årsberetning.
Årsberetningen 2021 opplest av sekretær, og et sammendrag av årsberetningen fra 2020.
Kommentar i tilknytning til årsberetningen:
 Det er for mye skryt av veien i årsmeldinga, mange som har punktert i år, mye hull.
 Uheldig med brøytekant i enden av veien ved Heggbekken.
 Lite tilgjengelighet på SGA (Gunnar Pettersen i 40%) og dårlig kommunikasjon med SGA.
Korrigering til årsberetningen:
Tomtvasslaget er ikke fornøyd med hvordan SGA sørger for vedlikehold av veiene til Tomtvatnet.
Vedtak: Årsberetningen godkjent med korrigeringen ovenfor.
Sak 6 Revidert regnskap for siste år.
Regnskap for 2020 og 2021 gjennomgått.
Regnskapet revidert uten anmerkninger 1.11.2021.
Vedtak: Regnskap 2021 godkjent.
Sak 7 Medlemskontingenten
Medlemskontingenten foreslås holdt på kr 250.
Vedtak: Medlemskontingenten holdes på 250 kroner.
Sak 8 Innkomne saker
Sak 8.1: Mottatt sak fra Magne Johnsen: Ønske om enklere adkomst til hytta på vinterstid.
Jeg kjøpte hytte ved Lavøya våren 2020. En av grunnene til at jeg havnet der var at det bestandig var
oppkjørt skispor fra parkeringsplassen og videre oppover til bl.a Skjøtingstua. Slik var det ikke sist
vinter. Jeg trodde dette var en av de tingene jeg betalte for gjennom serviceavgiften?
Løypekjøringen fra parkering Lavøya sist vinter var preget av tilfeldigheter, det var umulig å vite om
det ble kjørt spor eller ikke. Sitter med et inntrykk av at mye av fokuset var rettet mot å få
løypemaskina fra Torsbustaden til å kjøre så ofte som det var påkrevd og mulig, mens slike
"smårunder" som fra parkering og til hovedspor ble glemt. Jeg behøver ikke et bredt og profft spor,
det holder lenge med en scooter som kjører opp et spor slik at man kommer seg opp til hytta på uten
å vase rundt i djupsnøen. Jeg ber om at dette diskuteres og at vi kommer fram til et opplegg som vi
får nytte av.
Vedtak: Skiløypene skal kjøres opp til hver helg så fremt forholdene tillater det, inklusive de merkede
tilknytningssporene (Parkering Lavøya, storparkering ved Liljebukta, ferista ved Rallbekken).
Parkeringa på Lavøya bør brøytes slik at det er mulig å benytte løypa, uten en stor brøytekant ved
enden av løypa.
Årsmøtet gir styret i oppgave å se på hvordan man best kan tekkes ønske om bedre forhold for
adkomst inn til de forskjellige hytteområdene, ikke bare Lavøya, men også de andre hyttegrendene
rundt Tomtvatnet.
Sak 8.2: Mottatt sak fra Martin Kirknes: Forvaltning av Serviceavgiften.
Synes det er rart at vi som hytteeiere skal betale serviceavgift til SGA og samtidig ikke få innsyn
i/dokumentasjon på hvordan pengene disponeres. Jeg har ved flere anledninger bedt SGA om

dokumentasjon på hva serviceavgiften blir brukt til uten å ha fått dette. F eks er det satt av 5000,årlig til "vårbrøyting" av veien inn mot Granavollen. Dette har ikke blitt gjort hvert år, og da lurer jeg
på hva som skjer med disse pengene.
Tomtvasslaget må få innsyn av SGA på hva serviceavgiften går til, i form av dokumenterte bilag.
Alternativt foreslår jeg at vi heller betaler inn til Tomtvasslaget som da disponerer hvordan pengene
fordeles.
Kommentarer fra årsmøtet:
- Styret bør søke juridisk bistand til vurdering av serviceavgifta.
- Skuffende at SGA ikke møter på Tomtvasslagets årsmøte.
- Vi må få bedre innsyn i bruk av serviceavgifta.
Vedtak: Årsmøtet i Tomtvasslaget gir styret i oppgave å se på muligheten for å få til en omlegging av
forvaltningen av midlene som kommer inn som serviceavgift.
Sak 8.3: Fremmet av styret: Innføring av ‘Grendemannsprinsippet’ i forbindelse med koordinering
av vedlikehold for fellesområder.
Styret har diskutert mulighet for innføring av ‘grendemannsprinsippet’ for koordinering av
vedlikehold på fellesområder som rasteplasser, gapahuken, skiløypa (områder av skiløypa) og om
mulig andre steder der det er aktuelt.
Det er over tid erfart at dugnader stort sett gjennomføres med deltagelse kun fra medlemmer av
styret. For å avlaste styret bør vi diskutere om det er mulig å etablere en ordning der frivillige kan ta
ansvar som ‘plass sjef’ og som vil koordinere nødvendig vedlikehold på sin ‘plass’ med
Tomtvasslagets styre. Det er fortsatt styret som er ansvarlig for å handtere eventuelle behov
gjennom prosessen med fordeling av serviseavgifta / aktivitetsplan, eventuelt om kan være noe som
dekkes av Styrets konto / kasse. Ordningen vil da føre til å at flere tar ansvar for de fellesområdene
som er blitt etablert på Tomtvatnet.
Vedtak: Årsmøtet i Tomtvasslaget gir styret fullmakt til å etablere en slik ordning.
Etter sak 8 ble det servert kaffe og bløtkake
Sak 9 Forslag til budsjett 2022.
Gjennomgang av forslag til budsjett for 2022.
Vedtak: Budsjett 2022 vedtatt.
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.
Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
Leder: Svein Erik Veie, 2 år (ny)
Nestleder: John Olav Sørmo, 2 år (gjenvalg)
Sekretær: Tor E Jørgensen, 2 år (gjenvalg)
Kasserer: Tormod Hovd, 1 år (ikke på valg)
Styremedlem: Espen Sivertsen, 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Kirsti Alstad, 1 år (ikke på valg)

Styremedlem: Håvard Soknes Aunet, 2 år (ny)
Styremedlem: Dag Kristian Alstad, 1 år (ikke på valg)

Revisjon
Revisor: Arnstein Wekre, 1 år (ikke på valg)

Valgkomite
Leder: Per Inge Eines, 1 år (velges som leder *))
Medlem: Roar Skjei, 2 år (ikke på valg)
Medlem: Geir Strid, 3 år (ny)
*) Velges som leder – på tredje året i valgkomiteen.
Etter at årsmøtet var ferdig ble det trukket vinner blant de som hadde skrevet seg inn i boka på
Høgskjøtingen.
Vinner ble Randi J. Elverum. Det har vært totalt 147 besøk.

Avslutningsvis ble avtroppende leder og styremedlem overrakt blomster for god innsats.

Patrick Naylor (Nov 12, 2021 05:57 GMT+1)
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