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SVINES VEL 
Referat fra årsmøte i Svines vel 16. juni 2013 kl. 12.00 i Bøndernes hus 

 

1. Åpning. De fremmøtte ble ønsket velkommen av styreleder Olav Trettenes. 

 

2. Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av dagsorden. Dagsordenen ble enstemmig godkjent. 

 

4. Valg av ordstyrer. Styreleder Olav Trettenes ble enstemmig valgt. 

 

5. Valg av referent. Bjørg Foss ble enstemmig valgt. 

 

6. Valg av to personer til å undertegne referatet. Stig Agard og Morten Strand ble enstemmig valgt. 

 

7. Valg av to personer til tellekomité. Valg av tellekomité ble utsatt i påvente av ev. behov. 

 

8. Antall stemmeberettige inkludert fullmakter. 29 ved personlig oppmøte + 2 ved fullmakt = 31 stemmer. 

 

9. Styrets årsberetning. Siden alle medlemmer hadde fått årsberetningen sendt sammen med innkallingen til 

årsmøtet, var det enighet om at det var unødvendig å lese opp de enkelte punktene. Styret ga imidlertid 

utfyllende informasjon om noen av punktene i årsberetningen. 

9.2  Nye hytteeiere. Representanter for to av de fire eiendommene på Svines som i løpet av det siste året har 

fått nye eiere, var til stede og presenterte seg for årsmøtet, som ønsket dem velkommen. 

9.4  Veien. Svein Garden informerte om vedlikeholdet av veien, som utføres av Harry Fristad. Det er grøftet fra 

bommen til kloppa. 80–90 traktorlass med masse er kjørt bort. Siden noen inngrep er gjort på Spikerverkets 

grunn, er det foretatt befaring med Spikerverket, som ikke har noen innvendinger til arbeidet. Ved autovernet 

er det fylt opp med overskuddsmasse. Her må det eventuelt senere fylles med steinmasse senere hvis det viser 

seg å være behov for det. Ved «myra» vil det bli lagt nye stikkrenner. For å fjerne stein midt i veien i S-svingen 

anbefales det å pigge i stedet for å sprenge.  I bakken ned mot brua hviler veidekket på blåleire. Her anbefales 

det å grave ned 50–60 cm, legge duk og fylle på stein. Styret foreslår å høvle veien 2–3 ganger i sommer, og 

legge på ny grus og høvle igjen neste år. Styret foreslår en 5 års vedlikeholdsplan: Vanning av eksisterende 

asfaltgrus (for bedre fest til underlaget) pluss påfylling av mer asfaltgrus. Arbeidet med stikkrenner og 

kummer ses i sammenheng med arbeidet med nytt avløpssystem (Spydeberg kommune og Veidekke). 

 For øvrig vises til eget notat utsendt sammen med årsmøteinnkallingen. 

9.5  Brua over Svineshalsen. Det gis ikke tillatelse til å fylle igjen kanalen ved Svineshalsen. Et alternativ er en 

«rørbru». Brua i seg selv er solid. Det anbefales å løfte brua 40–50 cm ved hjelp av luftballonger mens 

rehabiliteringsarbeidet pågår. Regulering av vannstanden i Lyseren har ført til dårlig fremkommelighet i 

kanalen. Grunneierforeningen skal forestå mudring. 

Morten Strand roste styret for å ha utarbeidet en helhetlig og langsiktig plan for veivedlikeholdet. 

9.7.  Strømsituasjonen. Hans Petter Kvalø informerte om status. Kapasiteten er sprengt. Den nye vann- og 

avløpsordningen antas å kreve mer strømkapasitet, noe som vil medføre ekstra kostnader. Strømleverandør 

har leveringsplikt og er ansvarlig for at strømmen har tilfredsstillende«kvalitet» (tilstrekkelig spenning). 

Strømbehovet må ses i et 20-årsperspektiv, og styret oppretter en egen komité som vil se på muligheten for et 

samarbeid mellom kommunen og Energi1, og på muligheten for å fordele kostnadene.  

 



 

2   

10. Regnskap for foregående år. Hans Petter Kvalø gjennomgikk regnskapet, og Stig Agard leste opp 

revisjonsberetningen. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

11. Budsjett for inneværende år. Dette punktet ble foreslått flyttet til etter behandling av sak 13.1 «Forslag til 

godtgjørelse for styret». Budsjettet ble gjennomgått av Hans Petter Kvalø. Han ba om årsmøtets godkjennelse 

for at styret kan «sjonglere» med enkeltposter i budsjettet i forhold til oppståtte behov. 

 Anne Karin Nysæter påpekte at flere av Spikerverkets hytter nå er utleid og mente dette burde få 

konsekvenser for Spikerverkets bidrag til vedlikeholdet av veien. Styret vil se på dette. 

  Det ble stilt spørsmål om medlemskontingenten i realiteten er en veiavgift. Fordi loven bare gir rom for 

«pliktig medlemskap» for alle hytteeiere, ønsker man om å beholde begrepet «medlemskontingent». Styret 

fungerer som veilag. 

 

12. Kontingent for påfølgende år. Styret forslår å videreføre en medlemskontingent på kr 5000 for neste periode 

(1. mai 2013 – 30. april 2014), fordelt på kr 3000 med forfall 1.9.2013 og kr 2000 med forfall 1.3.2014. Det ble 

anmodet om skriftlig avstemming. Det medførte behov for å velge en tellekomité (punkt 7 på dagsordenen). Til 

tellekomité ble valgt Ole Kristian Krogstad og Morten Strand. 22 stemte for forslaget, 8 stemte mot. Ett 

medlem unnlot å stemme. Forslaget om en kontingent på kr 5000 for påfølgende år ble vedtatt. 

 

13. Forslag til godtgjørelse for styret. Hans Petter Kvalø mente den store arbeidsmengden rettferdiggjorde en 

økning av godtgjørelsen på hhv. kr 2500 for leder, sekretær og kasserer, kr 1000 for nestleder og styremedlem 

og kr 500 for varamedlem. Rolf Maurseth fremmet forslag om å doble disse satsene. Pga. skattereglene, som 

fastsetter kr 4000 som øvre grense for skattefritt vederlag, ble det stemt over et forslag til styregodtgjørelse på 

hhv. kr 4000 for leder, sekretær og kasserer, kr 2000 for nestleder og styremedlem og kr 1000 for 

varamedlem. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

14. Valg. Årsmøtet valgte de kandidater som var foreslått av valgkomiteen, dog med den endringen at 

styremedlemmet Hanne Kjersti Torgersen ble valgt for 1 år (ikke 2 år som foreslått) for å unngå at for mange 

av styrets medlemmer er på valg samtidig. 

Som nye medlemmer av styret ble valgt: 

Leder (valgt for 2 år): Svein Garden 

Styremedlem (valgt for 2 år): Lars Huseby (konstituert som nestleder) 

Styremedlem (valgt for 2 år): Bjørg Foss (konstituert som sekretær) 

Styremedlem (valgt for 1 år): Hanne Kjærsti Torgersen 

Varamedlem (valgt for 1 år): Bjørg-Jorunn Peters 

 

I tillegg til ovenstående består styret av styremedlem Marianne Bevum, som ble valgt for 2 år i 2012 

(konstituert som kasserer) 

 

Som revisorer (for 1 år) ble valgt: Stig Agard og Hans Petter Kvalø 

Som valgkomité (for 1 år) ble valgt: Tore Foss og Stein Engebretsen 

 

15. Tid og sted for neste årsmøte. Neste ordinære årsmøte vil bli avholdt i Bøndernes hus søndag 15. juni 2014. 

 


