Årsmøte 2019
Årsmøtet ble avholdt på Levanger Bo og Aktivitetssenter 11.11.2018
Det møtte 22 medlemmer + styret, totalt 29.
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: Jubileumsbok
9. Forslag til budsjett
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.
Sak 1 Godkjenning av innkallingen.
Annonsert i Tomtvassposten, med SMS og på nettsider / Facebook.
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 Finn Morten Steen og Ruth Nonstad. Valgt.
Sak 5 Årsberetning.
Årsberetningen opplest av sekretær.
Kommentar i tilknytning til årsberetningen:
 Antall medlemmer: - Det er ikke noen krav om å eie hytte for å være medlem, - Det er dårlig
kvalitet på oversikten over hytteeiere som vi får fra allmenningen.
 Påskearrangement Grantangen. Forslag om å spørre SGA om å sponse premie, det er mange
som betaler veikort den dagen.



75 000 posten i serviceavgifta benyttes til å brøyte opp «små» parkeringsplassene til hyttene,
de store parkeringsplassene dekker SGA brøyting av.
 Veivedlikehold: Kommentar om at det er for lite grusing, toppdekket slites bort.
 Fiske: Allmenningen benytter ikke noe av inntekten fra fiskekort til vedlikehold av vannet /
kultivering.
 Småviltjakta: Det observeres skyting langs vei på kveld. Savner tilstedeværelse av oppsyn.
Årsberetningen godkjent.
Sak 6 Revidert regnskap for siste år.
Regnskapet revidert uten anmerkninger 6.11.2018.
Regnskap godkjent.
Sak 7 Medlemskontingenten
Medlemskontingenten foreslås økt til kr 250.
Vedtatt økt til kr 250.
Sak 8 Innkomne saker
Fra Styret: Tomtvasslaget blir 75 år juni 2020 – tiltak:
Styret i Tomtvasslaget satte ned en komite med oppgave å samle stoff av historisk og praktisk verdi
for hytteeierne på Tomtvatnet. I løpet av tiden som komiteen har jobbet, er det samlet mye stoff slik
at man er rimelig sikker på at vi har nok til en bok, i formatet lik Levanger Historielag sitt format.
For å få dette over i boks form, har vi en stipulert pris på ca kr 50 000,Dette dekker trykkerikostnader med et opplag på 300 bøker, i tillegg til dette må vi betale for
redigeringsjobben som beløper seg på 3 000,- - 5 000,I 2019 har vi 115 betalende medlemmer.
Styret ønsker å gi boken i gave til alle betalende medlemmer i Tomtvasslaget.
Med en slikt ‘strategi’ kan dette bokprosjektet være et insentiv for å få flere betalende medlemmer
til laget.
Overskytende kan benyttes som gave til nye hytteeiere på Tomtvatnet.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Tomtvasslaget gir styret fullmakt til å jobbe videre med prosjektet.
Kostnadsrammen for bokutgivelsen begrenses oppad til kr 50 000,- og skal finansieres av
Tomtvasslagets egne midler.
I vedtaket ligger det også at betalende medlemmer vil få boken gratis.
Vedtatt som foreslått.
Under Sak 8 ble det også diskutert litt omkring følgende saker:
- Bør Tomtvasslaget engasjere seg i saker som angår enkelt områder, for eksempel Veibom
saken i Tomtvasslia.
o Tomtvasslaget som talerør / kanal for kontakt med grunneier (SGA).
o Det nye styret må vurdere hvordan Tomtvasslaget skal forholde seg til slike saker.
Etter punkt 8 ble det tatt en gjennomgang av status for serviceavgifta for 2019.

Sak 9 Forslag til budsjett 2020
Se vedlegg 3.
 Medlemsavgift på kr 250 hensyntatt
 Porto: Kunne vi ha sendt ut via epost i stedet? Svar: Vi har dårlig dekning på epost adresser
 Utgiftssiden blir økt med kr 50 000 til bruk på jubileumsbok, budsjetterte utgifter kr 79750,
budsjetterte inntekter kr 37500, underskudd kr 42250
Budsjettet vedtatt med korrigert utgift for jubileumsboka.
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 Tor Einar Jørgensen. Det har vært totalt 182 besøk.
10. Valg etter de retningslinjer som er nevnt under § 4.
Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2020
Geir Strid
John Olav Sørmo
Tor Einar Jørgensen
Tormod Hovd
Espen Sivertsen
Jan Gunnar Sørholt
Arnt Ove Flatås
Dag Kristian Halsan

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Revisor:
Arnstein Wekre

3 år (2020-2022)

Valgkomite:
Roar Skjei, leder
Svein Erik Veie
Per Inge Eines

1 år (2020)
2 år (2020-2021)
3 år (2020 - 2022)

1 år (2020)
2 år (2020-2021)
2 år (2020-2021)
1 år (2020)
2 år (2020-2021)
1 år (2020)
2 år (2020-2021)
1 år (2020)

Samtlige som innstilles er forespurt og har takket ja. Valgkomitéens innstilling er enstemmig.
28.oktober 2019
Roar Skjei og Svein Erik Veie
Valgkomiteens forslag ble vedtatt uten kommentarer.
Til slutt ble årsmøtet avsluttet med at avtroppende styremedlemmer / valgkomite Marit, Per Inge,
Tor Gunnar og Grete overrakt blomster for god innsats.

