Vedtekter
Vegen Langevasskrysset-Buvatn SA

1. Navn og virksomhetsområde
Vegen Langevasskrysset-Buvatn SA (heretter kalt veglaget) er et samvirkeforetak.
Medlemmene er andelseiere i veglaget. Medlemmene har ikke personlig ansvar for
veglagets forpliktelser.
Vegen går fra krysset mellom Vassfarvegen og Bagnsvegen og følger Bagnsvegen
fram til grense mot Sør-Aurdal kommune. I tillegg Buvasstølvegen opp til
Valdreslivegen.
Veglagets forretningsadresse er i Nesbyen kommune.
2. Formål
Veglaget har til formål å vedlikeholde og sørge for tilstrekkelig vegstandard på vegen,
herunder nødvendig opprusting og omlegging. Vegen skal på tidsmessig måte tjene
jord-, skog-, seter-, jakt-, fiske-, frilufts-, og hytteinteresser innenfor vegens
dekningsområde.
Veglaget driver ikke næringsvirksomhet og overskudd skal tilbakeføres til veglaget.
3. Andelseiere og andelskapital
Andelseiere av veglaget er alle som eier setereiendommer, hytter og/eller skog som
er tilknyttet, og har nytte av, vegen.
Eierskapet skal lyde på navn og eiendom med gårds- og bruksnummer. Eierandelen
følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Dersom en eiendom blir delt og
partene ikke blir enige om andelsfordelingen, avgjøres denne av styret. Ved eierskifte
skal veglaget varsles.
Veglaget skal føre andelseierregister. Nye andelseiere føres inn i andelseierregisteret
uten ugrunnet opphold. Andelseiere utøver eierrettigheter fra den dagen de er innført
i andelseierregisteret.
Andelskapitalen settes til kr. 100 pr. andel
Nye andelseiere, som bygger ny hytte, skal innbetale et anleggstilskudd i tillegg til
andelskapitalen. Anleggstilskuddet per på kr. 4.500 og indeksreguleres etter
konsumprisindeksen. Første indeksregulering er 1. januar 2021.
4. Regnskap
Det skal føres et regnskap i henhold til gjeldende lovverk.
5. Daglig leder
Selskapet skal ikke ha daglig leder.

6. Årsavgift
Til anskaffelse av nødvendige midler til fremtidig vedlikehold og utbedringer fastsetter
årsmøte årsavgift for andelseiere, ikke-andelseiere, samt vegavgift for transport av
skogsvirke, evt. egen brøyteavgift. Anvendelsen av midler skal fremgå av vedtatt
budsjett.
Ved utgangen av kalenderåret plikter alle som har tatt ut og transportert skogsvirke
på vegen å sende styret en bekreftet oppgave over det kvantum som er transportert
på vegen angjeldende år.
Ved manglende oppgave og betaling kan styret nekte vedkommende å bruke vegen.
Avgiftene kan inndrives ved inkasso
Styret kan nekte bruk av vegen for andelseiere eller bruksenheter som ikke har betalt
inn årsavgift.
7. Styret
Veglagets virksomhet ledes av et styre på fem medlemmer. Funksjonstiden er to år.
Det velges to varamedlemmer til styret. Uttredende styremedlem har rett til å nekte
gjenvalg i tilsvarende antall år vedkommende har sittet i styre.
Minimum to styremedlemmer skal være seter og/eller skogeier, og minst to
styremedlemmer skal være hytteeiere. Varamedlemmene skal bestå av en
seter/skogeier og en hytteeier.
Styremøte holdes så ofte styreleder finner det påkrevet eller et styremedlem forlanger
det. Til gyldig vedtak kreves at tre styremedlemmer stemmer for. Det føres protokoll
over styremøtene.
Saker av mindre betydning avgjøres av styreleder, men skal refereres i første
styremøte.
8. Styrets plikter og myndighet
Styret skal lede driften av veglaget i overensstemmelse med vedtekter og
beslutninger fattet av årsmøtet. Styret kan etter fullmakt fra årsmøte oppta
nødvendige lån for å realisere besluttede tiltak.
Styret skal for øvrig:
1. Lede driften av vegen, herunder kreve inn avgifter, sette bort anbud, føre tilsyn
med arbeid m.v. i samsvar med godkjent budsjett. Mindre arbeider og
anskaffelser, samt nødvendige arbeider som må gjøres for å avverge skade på
vegen, kan bestemmes av styret og skal refereres i årsmeldingen.
2. Sørge for ajourført oversikt over andelseiere med andelsfordeling.
3. Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon. Regnskapsåret skal følge
kalenderåret.
4. Innkalle til årsmøte (og evt. ekstraordinært årsmøte), og utarbeide de fastsatte
meldinger.
5. Hvis nødvendig engasjere vegoppsynsmann og regnskapsfører. Styret setter opp
instruks og avtaler lønn.
6. Sørge for forsvarlig vedlikehold, herunder rydding av vegkanter, høvling og
grusing, samt kontroll av stikkrenner og veggrøfter.
7. Ha arbeidsgiveransvar i forbindelse med vegarbeid

8. Hindre uvettig bruk av vegen ved å regulere eller stoppe transporten i kortere eller
lengre tid, f.eks. under teleløsning og i flomperioder. Avgjøre henvendelser fra
andre personer, foreninger o.l. om bruk av vegen.
9. Signering
Veglaget forpliktes ved underskrift av styreleder og to andre styremedlem i fellesskap.

10. Årsmøte
Årsmøtet er veglagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av april måned
hvert år.
Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal skje
skriftlig via epost eller brev. Med innkallingen skal følge sakliste, årsberetning og
revidert regnskap. Andelseiere med forfall kan la seg representere med fullmakt.
Ingen kan representere mer enn to medlemmer utenom seg selv.
Årsmøtet ledes av møteleder som velges på årsmøte
Saker en ønsker å ta opp til behandling på årsmøte må sendes styret innen 31.
januar det året årsmøtet holdes.
Avstemminger foregår normalt ved at hver andelseier har én stemme. Eiendom som
eies i sameie har én stemme. Andelseiere som eier flere eiendommer/andeler, har én
stemme pr. andel.
Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. Dette gjelder ikke ved valg hvor det
ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall etter
den stemmemåte det er vedtatt å stemme etter.
Det skal føres protokoll for årsmøtet.
Protokoll fra årsmøte skal sendes til alle andelseiere innen rimelig tid etter årsmøte
eller gjøres tilgjengelig på en internettside som alle andelseiere har tilgang til.
Årsmøtet avgjør hvor protokoll kan publiseres. Protokoll skal gjøres tilgjengelig i
rimelig tid etter årsmøtet.
11. Årsmøtets oppgaver
På årsmøtet behandles:
1. Velge møteleder
2. Velge protokollfører og to andelseiere til å signere protokollen sammen med
protokollfører og møteleder.
3. Styrets årsmelding og revidert regnskap for det foregående år
4. Behandle styrets forslag til budsjett for drift, vedlikehold og evt. utbedringer og
investeringer.
5. Opptak av nye andelseiere
6. Fastsetting av andels- og årsavgift
7. Fastsetting av evt. godtgjørelse for styremedlemmer
8. Fullmakt til styret for evt opptak av lån til større investeringer
9. Valg av
a. Leder
b. Nestleder
c. Styremedlemmer

d. Varamedlemmer
e. Valgkomité på tre medlemmer, hvorav ett medlem er på hvalg hvert år og
komitéen ledes av den som har vært med i komitéen lengst.
f. Revisor
10. Andre saker som nevnt i innkallingen.
12. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kalles inn av styret når de finner det nødvendig, eller når
minium 20 % av andelseierne krever det.
Innkalling skal skje skriftlig med minimum åtte dagers varsel og vedlagt saksliste. For
ekstraordinært årsmøte gjelder for øvrig reglene for årsmøtet i den grad disse passer
inn.
Signering av protokoll fra ekstraordinært årsmøte skal gjøres av to valgte personer i
tillegg til møteleder og protokollfører.

13. Behandling av vegen og dens område
Transport må ikke skje når det kan være fare for skader på vegbane, stikkrenner og
grøfter.
Det er forbudt å legge tømmer eller annet trevirke inn i vegbanen, i veggrøfter, på
møte- eller snuplasser. Kvist og annet hogstavfall må straks fjernes fra slike steder.
Det må utvises spesiell aktsomhet ved nedbaring av bekker utenfor vegområdet.
Skader på vegbane, eller stikkrenner som forårsakes av skogsdrifter o.l., skal straks
utbedres. Dersom dette ikke skjer, gjøres bestemmelsene i pkt. 15 gjeldende.
14. Ansvar
Andelseiere eller trafikanter som ikke overholder vedtektene, eller ikke retter seg etter
styrets anvisninger eller pålegg, er selv ansvarlig for skader de derved påfører vegen
og plikter å utbedre disse. Hvis skader ikke blir tilfredsstillende utbedret, kan styret
besørge skaden utbedret for andelseierens (trafikantens) regning og innkreve
beløpet.
15. Tvister
Tvister mellom andelseiere eller mellom en andelseier og veglaget om forhold som
reiser seg av vegfellesskapet, skal partene søke løst i minnelighet gjennom
forhandlinger.
Dersom enighet ikke oppnås, kan partene bli enige om å avgjøre tvisten ved voldgift.
Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann, og sorenskriveren i Hallingdal en tredje
voldgiftsmann som skal være leder.
Dersom en av partene ikke har oppnevnt sin voldgiftsmann innen 14 dager etter at
han har fått skriftlig varsel om dette, oppnevner sorenskriveren også denne.
16. Vedtektsendring
Endring av disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte. I innkallingen skal det gå
fram hva forslaget til vedtektsendring går ut på.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre det etter loven
stilles strengere krav.
17. Oppløsning
Vedtak om oppløsning kan treffes av lovlig innkalt årsmøte. Til gyldig vedtak kreves
minst 2/3 av de totale andeler. Hvis mindretallet fortsatt ønsker å bruke vegen, skal
de få overta vegen uten vederlag. Eventuelle fonds eller andre aktiva fordeles i
forhold til andelene.
Ved oppløsning skal evt. gjenstående kapital i vegen overføres til tilsvarende veger,
organisert som samvirkeforetak, i nærliggende område.

