
PROTOKOLL Å RSMØTE I 
KÅLLÅNDSKLUBBEN HYTTELÅG 2018 
 

Dato / kl :  Lørdag 05.05.2017  kl. 1100-13.00 

Sted:   Grendahuset Frilund på Stamnes  

Tilstede medlemmer for 14 hytter. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av møteinnkalling 

a. Godkjent, enstemmig vedtatt 

2. Valg av møteleder og referent. 

3. Torill møteleder, Elin referent, enstemmig vedtatt. 

4. Valg av to personer til å undertegne protokoll. 

a. Kari Magrete Åkernes og Bente Boge, enstemmig vedtatt 

5. Styrets årsberetning. 

a. Gjennomgang av årsmeldingen. Ingen kommentarer til Årsmeldingen, 

b. Veilaget har fått nytt kontonummer i Sparebanken Vest. Det nye konto 

nummeret er 3633.53.03541. Kontoeier er Kallandsklubben Hyttelag. Gjenstår 

å få overført det som står på den gamle veilags kontoen i banken på Voss, og 

avslutte kontoen. Styret jobber med saken. Kommer på plass i løpet av kort 

tid. 

6. Fremleggelse av årsregnskap for hyttelaget og veilaget. 

a. Veilagets regnskap: 11.200 i saldo om alle har betalt inn. Skal da være ca 

18.000,- (med fratrekk for brøyting) på konto. Oppdatert regnskap sendes ut 

når tilgangen på konto ok. 

b. Hyttelagets regnskap. 

i. Godkjent, ingen innvendinger. 

7. Fastsettelse av neste års kontingent for hyttelaget og veilaget 

a. Hyttelaget: 200,- Enstemmig vedtatt. 

b. Sender påminnelse til de som ikke har betalt til Hyttelaget. Sender faktura fra 

neste år. 

c. Veilaget: 600,- Enstemmig vedtatt. 

d. Sender ut faktura til de som ikke betaler til Veilaget.   

e. Brøyteavtale med Gammersvik går ut i år. (gikk ut 01.04.18) Vi vet ikke helt 

om han tar det for neste år. Må avvente å se om han får anbudsgodkjenning 

av kommunen. Veilagsrepresentant sjekker opp i dette til høsten. Forholder 

seg til prisnivå vi har i dag. Dersom mye dyrere tas det opp ved veilagets 

medlemmer. Få pris på ca 20 brøytinger. 

8. Innkomne forslag til Årsmøte. 

a. Stamnes gruppen trenger et medlem fra Kallandsklubben hyttelag. Valg av 

medlem. Bente Boge forteller hva Stamnes gruppe dreier seg om. 



i. Gruppe som skal utvikle Stamnes sentrum og området rundt.  

1. Bente Boge foreslått. Første møte 15 mai. Bente blir medlem 

av gruppen. Enstemmig vedtatt. 

b. Brev til Vaksdal kommune mht. eiendomsskatt. 

i. Vaksdal kommune har satt høyere eiendomsskatt på hyttene enn 

eneboliger.  En av de høyeste i landet. Forslag om å sende brev som en 

markering, i protest på nivået. De kan gå enda høyere om de vil.  

1. Tar med de positive sidene ved hyttelagene. Vi holder liv i 

lokalmiljøet og nærbutikker og legger igjen pengene i 

kommunen, men får lite/ ingenting igjen. Andre kommuner 

brøyter etc. for hyttelag, men Vaksdal gjør ingenting. Torbjørn 

lager utkast (på nynorsk). Styret godkjenner og sender. 

Enstemmig vedtatt. 

2. Hver enkelt må klage hver for seg dersom en mener taksten er 

for høy etc. 

3. På Vaksdal kommune sin nettside ligger det oversikt over hvor 

mye hvert gårds- og bruksnr betaler i eiendomsskatt. 

c. Asfaltering av vei og ny bom. Fremleggelse av priser og alternativer fra 

veilaget. 

i. Jørn Ove informerte;  

1. Bom; Mange ulike måter å gjøre det på. 

a. 4 meters bom; ca 35- 40.000. + fjernkontroll ca kr 

1000,- pr stk. 

b. Ferdig pakke ca; 50-70.000,- avhengig av løsning. 

c. Mange av bommene er av glassfiber. Kan kjøres rett 

ned. Vi bør kanskje ha opp en annen type bom. 

d. Man må lage et system for framtiden til elektrisk bom. 

Tinglyses rettigheter etc. 

e. Solcelle paneler kan også erstatte strøm. 

f. Dersom oppringing må dette administreres av en 

person. 

g. Pluss strøm og tilførsel av dette. Dersom eget blir det 

prosjekt fra BKK. Eget skap. Kostnad i tillegg. 

h. Bommen vi har i dag vil vare litt til, men vil nok bli 

ødelagt en gang. Være litt i forkant mht. årlig 

kontingenten slik at kostnaden blir mindre når det 

skjer? 

i. Spørre alle i veilaget pr mail om de er med på å 

finansiere en bom. Legge fram alle kostnadene samlet i 

en mail. Veilagets medlemmer må da svare om de er 

med aktuelt med endring av bom eller ikke. 

j. Veilagets representant, samt Jørn Jetmundsen jobber 

videre med innhenting av priser og informasjon. 

k. Avstemming om en skal undersøke kostnad for ny bom. 

10 av 14 for å undersøke, vedtatt. 



2. Asfaltering av vei. 

a. Jørn Ove orienterer;  

i. Hordaland Asfalt; Pris fra bom og inn til 

parkeringsplassen; 350 meter lang, 3 meter 

bred;  

ii. Oppretting av veien; 180.000,- alt inkl. (2017) 

(dersom håndlegging og fresing er nødvendig, er 

dette ikke inkl i pris.) 

1. Ca 6.400,- pr veilagsmedlem. 

iii. Asfalt vil redusere veivedlikeholdet og veistøvet.  

iv. Mht. veistøv og umiddelbar virkning kan en ide 

være kjøpe inn magnesium og kjøpe inn skilt 

som minner folk på støving. Kjøre rolig – hindrer 

støving/ barn leker. 

v. Vaksdal kommune kan ha skilt til oss. Roy 

Middleton sjekker med kommunen. 

vi. Vedtektene krever «simpelt flertall» for å fatte 

vedtak i veilaget. Veilaget refererer til «Private 

veier §§7 i Vegloven. 

vii. Avstemming; 3 stk av 14 stemmer for å gå 

videre med saken. Vi legger saken «død» inntil 

videre. 

d. Innføre en fast «fjerne plast fra fjorden dag» en gang pr år i samarbeid med 

Grendelaget på Stamnes. 

i. En egen for hyttelaget i juli. Rydder i fjæra og rundt hyttelaget ellers 

på veier vi går på. Båttur inntil Eidslandet sammen med Stamnes 

Idrettslag. Lage en sak i lokal avisen. Bente tar det videre med Stamnes 

og sjekker om en får til et samarbeid. 

e. Etablere hjertestarter i Kallandsklubben?  

i. Torbjørn kontaktet legen Hernes. Plassering; må nå «de fleste». Koster 

ca 15.000,- Er det realistisk at hyttelaget kan dekke alle medlemmer? 

Nei! 

ii. Enstemmig om at hyttelaget ikke engasjerer seg i innkjøp av 

hjertestarter, men går videre med å jobbe med bedre sikkerhet. 

iii. Sikkerhet; GPS koordinater bør sjekkes opp rundt i laget. Orientert oss 

på hvor et helikopter kan lande og ha GPS koordinater på dette. Sette 

evt opp skilt på dette. Enhver hytte eier bør for sin egen del engasjere 

seg i å sjekke ut dette. Styret sjekker landingsplass for helikopter. 

iv. App; Hjelp 113 viser koordinatorer, anbefaler alle å laste den ned på 

tlf. 

f. Innkjøp av kajakker  

i. Kjøpe inn to kajakker til hyttelaget som er disponibelt for alle. 

Avstemming; 4 av 14 for. Ikke vedtatt. 

ii. Stanghelle leier ut kajakker for 100,- pr dag. Du kan ta med deg for en 

hel helg. 



iii. Kajakk dag hos Torbjørn Rørvik hvor en øver på grunnleggende 

ferdighet.  

g. Samarbeidsprosjekt med Stamnes Idrettslag om merking av løyper. Kari 

Magrete Åkernes informerer. 

i. Siste året i år det er klippekort for turer via Stamnes Idrettslag 

ii. Bergsdalen opp APP, koster kr 100,- erstatter dette. 

iii. Melde seg inn i Stamnes idrettslag for å støtte klubben (kr 100,-) 

iv. Forslag; Kallandsklubben stå for et rebusløp for barn i Kallandsklubben 

med inntekt til Stamnes idrettslag. Koste eks kr 30/40/50,- for å delta. 

Øremerke pengene som kommer inn til merking av turløyper. 

v. Forslag; Kari tar ledelsen for dette og informerer på Facebook. 

9. Div  

a. Leie kvistemaskin til haugen nede i stranda ved Bogedumpa slik at vi blir kvitt 

det. 

b. Styret sjekker kostnad. Settes opp en dugnad. 

c. Sette opp en grill/bålpanne som alle kan benytte. 

10. Valg av styremedlemmer og valgkomite. 

a. Veilagsrepresentant; Trond Åkernes. Enstemmig vedtatt. 

b. Vara; Njål stiller for en ny periode. 

c. Ny i valgkomiteen; leder; Bente Boge, ny inn; Torbjørn Rørvik. Enstemmig 

vedtatt. 

 

 

Signatur 1: Bente Boge     Signatur 2; Kari Magrete Åkernes 

 

______________________________   ____________________________ 


