Vedtekter for Tælveien veilag
Vedtatt i møte den 18/6- 2006

§ 1. Formål
Tælveien veilag er en sammenslutning av brukere av Tæleveien i Rennebu kommune. Med brukere
forstås grunneiere og hytteeiere. Veilaget har til formål å koordinere og administrere drift og vedlikehold av veien, herunder inntekter og utgifter som påfaller hver enkelt bruker.
Tælveien går fra ”Druggukrysset” i Vaulan til (inklusive) snuplass nær Hela.
Veilaget formål er å overføre forvaltning av Tælveien til Jøldal Veglag så fort som mulig.

§ 2. Parter og stemmefordelingsnøkkel
Hver grunneier har 10 stemmer og hver hytteeier har 1 stemme.

§ 3. Grunn til veier, velteplass m.v.
Samtlige grunneiere i foreningen stiller vederlagsfritt til disposisjon grunn til vei, grøfter, møteplasser
og snuplasser. All grus som tas utenom veilinjen, betales etter vanlige satser i distriktet.

§ 4. Bruks- og råderett
Bruksretten følger eiendommen og dekkes gjennom tilknytningsavgiften. Hver bruker har rett til å
benytte veien i samsvar med formålet. Veien må ikke benyttes slik at det er til ulempe for de øvrige
brukerne. Betalt tilknytningsavgift fritar ikke betaling av årsavgift eller bompenger.

§ 5. Drift og Økonomi
Drift av Tæleveien skal finansieres av årsavgift og bompenger. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 6. Styret
Foreningens virksomhet ledes av et styre på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Ett
styremedlem velges blant hytteeierne, ett styremedlem velges blant grunneierne og det siste styremedlem på fritt grunnlag.
Funksjonstiden er 3 år. Et medlem med varamedlem trer ut hvert år - de 2 første år ved loddtrekning.
Uttredende styremedlem har rett til å nekte gjenvalg i 2 år.
Ethvert medlem plikter å motta valg som medlem av eller varamedlem til styret. Styremøte holdes så
ofte lederen finner det påkrevd ellet et styremedlem forlanger det. Til gyldig vedtak kreves at 2 styremedlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget. Det føres protokoll over
styremøtene.
Saker av mindre betydning avgjøres av lederen, men skal refereres i første styremøte.
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§ 7. Styrets plikter og myndighet
Styret skal lede foreningen overens med vedtekter og beslutninger i årsmøtet. Styret skal:
¾ Lede driften av veien, herunder kreve inn avgifter, sette bort anbud, føre tilsyn med arbeid
m.v. i samsvar med godkjent budsjett. Mindre arbeider og anskaffelser, samt nødvendig
arbeider som må gjøres for å avverge skade på veien, kan bestemmes av styret og skal
refereres i årsmeldingen.
¾ Sørge for at det blir utarbeidet ajourført brukerregister med stemmefordeling hvert år.
Fastsette innkrevingsmåte for avgifter og påse at disse blir betalt i rett tid.
¾ Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
¾ Innkalle til årsmøte og utarbeide de faste meldinger. For øvrig innkalle til møter der brukerne
deltar når større saker skal behandles.
¾ Sørge for forsvarlig vedlikehold, herunder rydding av veikanter, høvling og grusing, samt
kontroll av stikkrenner/veigrøft.
¾ Hindre uvettig bruk av veien ved å regulere eller stoppe transporten i kortere eller lengre tid,
f.eks. under teleløsning og flomperioder.
¾ Avgjøre henvendelser fra andre personer/foreninger om bruk av veien, herunder om det skal
betales avgift for slik bruk, og hva avgiften evt. skal være (gjelder ikke henvendelser om varig
bruk som behandles og avgjøres av årsmøtet).
¾ Nekte bruk av vei som følge av ikke betalte avgifter.

§ 8. Valgkomite
Valgkomiteen består av to personer. Funksjonstiden er 2 år. Den som har sittet lengst i valgkomiteen
er leder og trer ut året etter – det første året ved loddtrekning.

§ 9. Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Styret
innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde sakliste,
årsberetning og revidert regnskap. Brukere som har forfall, kan la seg representere ved fullmakt. En
bruker kan ikke representere mer enn 40 % av foreningens samlede stemmetall.
Årsmøtet ledes av leder.
Avstemninger og valg skjer etter hvor mange stemmer hver bruker har jfr. § 2. Hytter/grunn som eies
av flere, sameier m.v. har en stemme. Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte
stemmeberettigede. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.
På årsmøtet behandles:
1. En til å skrive protokoll
2. To til å skrive under protokoll
3. Styrets årsmelding og revidert regnskap for det forløpne år.
4. Fastsetting av evt. godtgjørelse for styremedlemmer, regnskapsfører og revisor.
5. Søknader om opptak av nye brukere, jfr. § 4.
6. Fastsetting av tilknytningsavgift for bruksberettigede.
7. Styrets forslag til:
a) Budsjett for vedlikehold, utbedring og eventuelt nyanlegg/nyanskaffelser
b) Veiavgifter
8. Fullmakt til styret for opptak av lån til større investeringer.
9. Valg av:
a) Leder for ett år
b) Styremedlem for tre år
c) Personlige varamedlemmer
d) En i valgkomiteen for 2 år
e) To revisorer for ett år
10. Andre saker som er nevnt i innkallingen
Bruker som ønsker en sak behandlet på årsmøtet, kan ved skriftlig melding til styret innen utgangen
av januar, kreve at saken føres opp i innkallingen.
Det skal føres protokoll for årsmøtet som undertegnes av møteleder og to representanter valgt i møtet.
Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.
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§ 10. Ekstraordinært årsmøte og medlemsmøter
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av brukerene
forlanger det. Innkalling til og saksprosedyrer er det samme som på for ordinære årsmøtet.

§ 11. Vedtektsendring
Endring av disse vedtektene kan vedtas i lovlig innkalt årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall
blant bruksberettigede. Blir vedtektsendring ikke vedtatt, kan det legges frem på nytt ved neste
årsmøte og avgjøres da ved simpelt flertall blant de frammøtte. Det skal stå i innkallingen hva forslaget
til endring går ut på.

§ 12. Behandling av veien og dens område
Transport må ikke skje når det kan være fare for skader på veibanen, stikkrenner og grøfter.
Slepkjøring av skogsvirke på ikke-frossen vei er bare tillatt etter samtykke fra styret i veiforeningen.
Det er forbudt å legge tømmer/trevirke eller parkere inne på veibanen, i veigrøfter, på møte-eller
snuplasser. Kvist og annet hogstavfall må straks fjernes fra slike steder. Det må utvises spesiell
aktsomhet ved nedbaring av bekker utenfor veiområdet. Skader på veibane, stikkrenner skal straks
utbedres. Dersom dette ikke skjer, gjøres bestemmelsene i § 13 gjeldende.

§ 13. Ansvar
Brukere/trafikanter som ikke overholder vedtektene, eller ikke retter seg etter styrets anvisninger eller
pålegg, er selv ansvarlig for skader som de påfører veien og personer, og plikter å utbedre disse. Hvis
skader ikke blir tilfredsstillende utbedret, kan styret besørge skaden utbedret for
brukerens/trafikantens regning og innkreve beløpet.

§ 14. Oppløsning
Oppløsning av veilaget kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter at det har vært
foreslått for foregående årsmøtet. Minst halvdelen av stemmeandelene må være til stede. Møter ikke
så mange stemmeberettigede, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de
fremmøtte.
Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket, og lagets eiendeler være fordelt likt
blant veilagets brukere.
Om Jøldal Veglag åpner for overtagelse av Tælveien, kan Tælveien veilag oppløses på første
årsmøte. Eventuelle eiendeler/verdier overføres Jøldal Veglag.

§ 15. Tvister
Tvister mellom eller om forhold som dreier seg av veifellesskapet, avgjøres ved voldgift hvis ikke annet
er avtalt.
Alle tvister mellom medlemmene og mellom medlem og foreningen innbyrdes om forståelsen og
gjennomføringen av disse vedtektene avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett
på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Den siste medlemmet oppnevnes av
sorenskriveren i Sør-Trøndelag. Voldgiftsretten skal begrunne sitt vedtak.
Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven (jfr. Lov om rettergangsmåten for tvistemål, av 13.
august 1915 nr. 6, kap. 32).

§ 16. Ikrafttredelse
Disse vedtektene trer i kraft straks.
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