Årsmøte 2016

Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter 9.11.2016
Det møtte 35 medlemmer inklusive styret.
Før årsmøtet fikk vi en orientering fra Børre Sivertsvoll, Småkraft Trøndelag AS om deres overtagelse
av Hansfoss kraftverk inklusive vannmagasinet Tomtvatnet.

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: Anskaffelse av løypelegger
Sak 2: Vannstanden i Tomtvatnet
9. Forslag til budsjett
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.
Sak 1 Godkjenning av innkallingen.
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 Jon Bjarne Madsen og Einar Solli. Valgt.
Sak 5 Årsberetning.
Årsberetningen opplest av sekretær.
En kommentar: dato for signatur 28. november skal være 28. oktober.

Godkjent med kommentar.
Sak 6 Revidert regnskap for siste år.
Regnskapet revidert uten anmerkninger 1.11.
Se vedlegg 1.
Regnskap godkjent uten kommentarer.
Orientering om bruk av Serviceavgifta
Se vedlegg 2.
Kommentarer under årsmøtet:
 Opprusting av veg Vanliljebukta - Kolberg, Serviceavgifta dekker 60 000 per år i 5 år. 2016 er
første år.
 Sommer/Vintervedlikehold: 415 000 er allmenningens budsjett for dette. 75000 er bidraget
fra Serviceavgifta.
 Spørsmål om å benytte midler i 2017 til enkel opprusting av vegen fra Heggbekken til
demningen.
 Viktig å få med hytteeiere på privat grunn på frivillig betaling av serviceavgifta.
 Hvis bomavgifta ikke dekker kostnader på vedlikehold av vegen, hvorfor ikke øke bomavgifta
så veien dekkes inn helt og holdent av bomavgifta?
 Nå er det bra vei fra Frol til Markabygda, på tide å fokusere på siste biten fra Heggbekken inn
til demningen
 75000 til vedlikehold satt opp for 5-6 år siden for å initiere bedre kvalitet / vedlikehold på vei.
Dette er vi nå snart i mål med, kanskje en ide å omprioritere disse midlene til andre
områder? Bruke dette på veien til demningen?
 Bilvei opp til hyttefeltet på vestsida av vatnet. SGA er i prosess med å vurdere dette.
 Ønske om heving av bru over bekken nede ved Klauvtjønna. SGA er klar over behovet.
Sak 7 Medlemskontingenten
(Bla avglemt og tatt etter sak 9 budsjett 2017)
Medlemskontingenten beholdes som i dag.
Sak 8 Innkomne saker
Sak fremmet av styret: Anskaffelse av løypelegger – tiltak:
Skogn IL har hovedansvaret for løypekjøring etter ryddet og merket løypetrase på Tomtvatnet. Dette
i henhold til inngått avtale mellom SGA og Skogn IL, og ordningen finansieres gjennom
serviseavgiften.
I henhold til avtalen kjøres løypene i og rundt Tomtvatnet med 2. prioritet, dvs løypetraseene på
Skogn siden av Skjøtingen har 1 prioritet, noe som gjør at på snørike dager kan det ta litt tid før
løypene på Tomtvasssiden blir kjørt.
Tomtvasslaget har jobbet med en alternativ løsning for anskaffelse av utstyr til bruk med snøskuter
evt 6 hjuling. Dette må sees som tillegg til Skogns løypekjøring.
Med dette utstyret vil vi også være i stand til å kjøre spor selv om det av årsaker gjør at
løypemaskinen ikke kommer seg over skjøtingen, som ved lite snø, åpne bekker.
Forslag til vedtak:

Årsmøtet i Tomtvasslaget gir styret fullmakt til å anskaffe løypelegger til bruk sammen med
snøskuter evt 6 hjuling som å alternativ til ordningen med Skogn IL. Kostnadsrammen for
investeringen vil ha en ramme på 75 000,- og skal finansieres av Tomtvasslaget. I vedtaket ligger det
også å få etablert et driftsapparat for ordningen. Driftskostnaden av ordningen vil bli inkludert i
regnskapet for serviseavgiften.
Forslaget ble vedtatt
Sak fremmet av styret: Vannstanden i Tomtvatnet – tiltak:
Vannstanden i Tomtvatnet er lavere enn noen gang. Dette skyldes at den nye eieren av Hansfoss
kraftverk foretar en kraftig nedtapping av Tomtvatnet som magasin for kraftverket. Rundt hele
vatnet er det lange grunner som er lite tiltalende. Dette er ikke bare en visuell tragedie, men den lave
vannstanden har også stor negativ effekt på miljøet i og rundt hele vatnet. Det biologiske mangfoldet
i strandsonen er sterkt skadelidende. Den særdeles lave vannstanden har også uheldige
konsekvenser for fiskebestanden i vatnet. Den spesielle verdien Tomtvatnet har som
rekreasjonsområde, er også sterkt forringet.
Nå må NVE og grunneierne rundt Tomtvatnet kontrollere om eier av Hansfoss kraftverk tapper alt for
mye vann ut fra Tomtvatnet. Miljømyndighetene må også gripe inn i forhold til konsekvensene, som
har oppstått, i forhold til det biologiske mangfoldet i strandsonen, og for fiskebestanden i
Tomtvatnet. Tomtvatnet som rekreasjonsområde for allmenheten, må også ivaretas på en best mulig
måte. Vi vil ikke ha det slik ved Tomtvatnet lenger.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Tomtvasslaget gir styret fullmakt til å følge opp denne saken videre i forhold til NVE,
grunneiere og den nye eieren av Hansfoss kraftverk. Det er viktig å sikre at nedtapping av Tomtvatnet
reguleres slik det biologiske mangfoldet i strandsonen ikke blir skadelidende. Videre må det sikres at
vannstand holdes på et nivå, som sikrer at fiskebestanden ikke skades på noen måte. Det må også
arbeides for å sikre at Tomtvatnet beholder sin kvalitet som viktig rekreasjonsområde for
allmenheten. Her spiller vannstanden også en viktig rolle
Forslaget ble vedtatt
Sak 9 Forslag til budsjett 2017
Se vedlegg 3.
Korrigering: Løypelegger må budsjetteres til 75000 (korrigert fra 70 000 i henhold til fremmet forslag
ovenfor))
Sum utgifter blir da 94000
Inntekter 30 000
Det må da benyttes 64 000 av oppsparte midler for å balansere budsjettet. I dag har vi beholdning på
101 000.
Budsjettet vedtatt med korrigeringen ovenfor.
Etter sak 9 ble det servert kaffe og bløtkake, og Johannes Bremer orienterte om det forgjeves
arbeidet med å få til en dialog med Innherred Renovasjon omkring hytterenovasjon.

10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.
Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
Leder Geir Strid for 1 år
Nestleder Oddvar Langås for 1 år
Kasserer Tormod Hovd for 2 år
Styremedlem Tor Gunnar Heggli for 2 år
Styremedlem Leif Aasen Ree for 1 år
Styremedlem Inge Strandholmen for 1 år
Styremedlem Tor Einar Jørgensen for 1 år
Styremedlem John Olav Sørmo for 2 år
Revisor Arnstein Wekre
Valgkomite
Asgeir Almaas for 1 år
Grete Heggli for 2 år
Svein Erik Veie for 3 år
Årsmøtet ble avsluttet med blomstergave til de avtroppende styremedlemmene.
Jon Bjarne Madsen
Sign.

Einar Solli.
Sign.

Vedlegg 1: Regnskap 2016

Vedlegg 2: Serviceavgift 2016

Vedlegg 3: Budsjett 2017

Tekst

Inntekter

Utgifter

Inntekter:
Medlemskontingent

30000,00

Fra overskudd
Utgifter:
Porto
Årsmøte

59000,00
3000,00
3000,00

Annonsering
Postboksavgift
Diverse

3000,00
1000,00
2000,00

Sosiale aktiviteter:
Langfredag - tilstelling
Annonsering

4000,00
1000,00

Anlegg:
Gapahuk, material m.m.

2000,00

Løypelegger
Anskaffelse av løypelegger 1)

70000,00

89000,00
1): Avhenger av tilslutning på årsmøtet

89000,00

