PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/2006
onsdag 6.12.2006, KL.17.00 - 1840
på Vingsand Kro, Osen
Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Julla Engan, styremedlem Steinar Saghaug, styremedlem Per Kristian Skjærvik, Borghild Husdal
Buhaug, varamedlem Wenche K. Forfod og daglig leder Knut Sundet.
Forfall: styremedlem Susanne Bratli, styremedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, styremedlem Knut Ring, varamedlem Michael Momyr,
varamedlem Oddbjørn Rømma, varamedlem Kai Robertsen, , varamedlem Arnfinn Astad, og varamedlem Einar Strøm varamedlem og tiltredende
fra Svv Marit Due Langås, vegsjef Ingvar Tøndel og Anne Karin Skjeflo.
Ikke møtt:
SAK:

INNSTILLING:

VEDTAK:

Protokollen godkjennes

Innstillinga enstemmig
vedtatt

Sak 25/2006
Referatsaker

Referatsakene tas til orientering

Innstillinga enstemmig
vedtatt

Sak 26/06
Budsjettforslag 2007

Vedlagt budsjettforslag for 2007 vedtas.

Innstillinga enstemmig
vedtatt

Sak 24/2006
Godkjenning av protokoll
fra møte nr. 4/2006

Sak 27/2006
Møteplan 2007

DRØFTING:
Innspill fra Breili vedr.
tunell fra Vanvikan til
Fjølvikbotn for videreføring
av veien over Kråkmo i
eksisterende veitrase.

ORIENTERINGER:
Statens vegvesen

Forslag til møteplan vedtas.
Behandling:
Styremøte nr. 1 flyttes til – on. 7. febr. -07 Åfjord
Styremøte nr. 2 / årsmøte on. 18. april -07 Åfjord
Styremøte nr. 3 flyttes til – on. 13. juni – 07 Ørland
Styremøte nr. 4 flyttes til – on. 19. sept. -07 Åfjord
Styremøte nr. 5
- on. 5. des. -07 Åfjord

Møteplan ble enstemmig
vedtatt med endringer
foreslått i møtet.

Daglig leder la fram innspill fra Morten Breili om
tunnelløsning Vanvikan – Fjølvikbotn for videreføring av
veg i dagens trase.
Styret drøftet saken og kom fram til at dette var en greit
innspill som måtte vurderes med tanke på gode og
framtidsrettede vegløsninger samt økonomiske muligheter.

Styrets enstemmige råd:
Innspillet tas opp med
Statens vegvesen for
vurdering under arbeidet
med kommunedelplan
arbeidet.

Marit Due Langås, Svv, kunne ikke delta på møtet, men
hadde oversendt et notat som daglig leder redegjorde for.

Tas til orientering.
Styret ønsket at daglig
leder undersøker med et
bompengeselskap om
erfaringtall i forhold til
investeringer og drift.

Daglig leder Knut Sundet
orienterte om:

 Framdrift Fjordkryssingsprosjektet:
- viste animasjonsfilm over forslag som er presentert
for arbeidsgruppen og som skal presenteres i et åpent
møte i Vanvikan 12. des. -06.

 Trafikkanalysen for Fosen ,
-som utføres av Via Nova Plan & Trafikk AS – Er
fortsatt noe forsinket, men Svv´s nye modell for
beregning er nå tatt i bruk og rapport forventes ferdig i
løpet av kort tid.

-

-

Møterunde i kommunestyrene:
Daglig leder foretar nå en besøksrunde i alle
kommunestyrene for å oppdatere eierne om
framdrift.
Følgende kommuner er besøkt: Agdenes, Åfjord,
Osen. Rissa og Leksvik i desember. Roan og
Ørland i januar -07.
Orienteringa tas til
etterretning.

UTSENDT/UTDELT
Ny Aksjeeierbok for

-

Ref. Knut Sundet

"Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" Ny
aksjeeierbok er utsendt til eierne.
Innkalling til infomøte i Vanvikan vedrørende
planene for ny Fjordkryssing. Møtedato 12. des.
2006 kl. 1900 i Vanvikan Samfunnshus.

Tas til orientering

