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v/Per Bjørnaas 
Overlege Bratts vei 23 
7026 Trondheim 
 

  
Til medlemmene i Tælveien veilag. 

[13.08.2020] 
Innkalling til årsmøte 2020 i Tælveien veilag. 
 
Styret innkaller herved til årsmøte/dugnad i Tælveien veilag.  
 
Årsmøtet avholdes den 19. september kl. 1000 på Fredheim forsamlingshus i Grindal.  
 
Dugnaden avholdes etter årsmøtet.  
 
De som har forslag til arbeid som bør gjøres eller kan bidra med utstyr/maskiner kontakter Magne Vidar Rise som 
koordinerer dugnaden.  mvrise@gmail.com /907 64 417. 
 
Agenda årsmøte: 
ü Godkjenning av innkalling. 
ü Valg av referent og to til signering av protokoll. 
ü Valg av stemmetellere. 
ü Styrets årsberetning. 
ü Regnskap. 
ü Vedtektsendring.  

§ 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. 
 
Foreslås endret til: 
§ 9. Årsmøte  
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes innen utgangen av september måned hvert år.  
Styret innkaller via https://www.joldalsveien.no/ til årsmøtet med minst 14 dagers varsel. 
 
Begrunnelsen for vedtektsendringene er: 

1. Å tilpasse dato for årsmøte slik at årsmøte og dugnad kan avholdes på samme dag. 
2. Forenkle arbeidet for veglagets styre, samt å redusere utgiftene til porto. De som ikke har 

mulighet for å motta innkalling elektronisk kan be om å få denne tilsendt per brevpost. 
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ü Driftsavtale med Jøldal veilag 2020/2021. 
ü Status innlemming i Jøldalen veglag. 
ü Vedlikehold av Tælveien utover det som omfattes en eventuell driftsavtale. 
ü Finansiering: årsgebyr/bompenger. 
ü Valg. 

Valgkomiteen legger fram innstillingen på årsmøtet. 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
Tælveien Veglag 
 


