Styrets forslag til prosess rundt tilrettelegging av stier, turveier og
skiløyper sammen med Høgevarde AS
Behandles på årsmøte 2016
Forslaget er delvis innarbeidet i styrets forslag til arbeidsplan for 2016 i avsnitt
«Turveier, stier og løyper» og behandles under punkt 4 på dagsorden «Innkomne
årsmøteforslag.»
Innledning
Vellet har blitt enig med Høgevarde AS om flere samarbeidsmøter hvor man skal ta opp planene
for tiden fremover. Et møte skal gjennomføres i forkant av sommersesongen rundt mai med
hovedfokus på tjenestenivå for sommeren (turveier, stier, etc) og et møte i forkant av
vintersesongen rundt oktober med hovedfokus på tjenestenivå for vinteren (løyper, etc).
Det må etableres en prosess på hvordan Styret skal samle inn forslag fra medlemmene i forkant
av møtene, hvilket mandat styret skal ha på møtene, beregning av eventuell kostnadsøkning av
serviceavgiften samt samordning med Vellets selvkostutvalg og hvordan man forankrer og får
godkjent de endelige forbedringstiltak med medlemmene.
I tillegg må det nevnes at vi mangler en detaljert tjenestebeskrivelse på hva serviceavgiften
dekker i dag. For eksempel, hvor ofte skal løypene kjøres opp, når på sesongen skal man
begynne oppkjøring, etc. Vellet har etterspurt en slik tjenestebeskrivelse i brev til Høgevarde AS
datert 22. april 2015. Til tross for flere purringer har vi enda ikke fått svar.
Styrets forslag til prosess
Styret har følgende forslag til prosess, en ønsker innspill fra medlemmene på årsmøtet på
hvordan en slik prosess kan se ut.
 En detaljert tjenestebeskrivelse må skrives av Høgevarde AS slik at vi vet hva dagens
serviceavgift dekker.
 I forkant av møtene, sender Styret ut en felles epost til medlemmene for å få inn
medlemmenes synspunkter og forslag.
 Med utgangspunkt i medlemmenes forslag, har Styret mandat fra medlemmene til å
drøfte, forhandle og godkjenne forbedringstiltakene forutsatt at de ikke leder til en
økning av serviceavgiften.
 Alle forbedringstiltak må kostnadsberegnes av Høgevarde AS og påvirkning på
totalkostnad for serviceavgiften må estimeres.
 I Vellets vedtekter står det at «Vellet kan ikke forplikte medlemmene utover
medlemskontingenten». Derfor må en eventuell økning av serviceavgiften godkjennes av
medlemmene (for eksempel på årsmøte, ekstraordinært årsmøte eller eventuell
avstemming via epost).
Styret i Høgevarde Vel

