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Årsberetning for 2010 

 
Styrets sammensetning: 

 

Erik Hatlem, leder 

Siv Wulff, kasserer 

Guri Olsen, leder sti- og løypekomiteen (er nå på valg) 

Torhild Flaskerud 

Vidar Kvarstein 

Knut Blom Sørensen, trafikk og offentlig transport 

Varamedlemmer: 

Bjørn Jensen, webmaster  

Bjørn Bruvoll (er nå på valg/går ut av styret) 

 

Sti- og løypekomiteen har bestått av: 

Guri Olsen, leder 

Torhild Flaskerud 

Knut Blom Sørensen 

Sverre Herleiksplass 

Vidar Kvarstein 

Bjørn Bruvoll 

 

Revisor: 

Kjetil Rivelsrud 

 

Årsmøtet i 2010 ble avholdt skjærtorsdag 1.april med 42 medlemmer til stede. 

 

Styret har hatt ett styremøte i perioden. Det har også vært regelmessig kontakt mellom 

styremedlemmene pr. e-post. 

 

Pr. 31.12.10 har Haugastøl Vel 316 betalende medlemmer, mens 55 medlemmer fortsatt ikke hadde 

betalt kontingenten for 2010. 

De medlemmer som fortsatt ikke har betalt kontingenten for 2010 innen årsmøtet den 21.04.2011, trass i 

flere purringer, vil bli strøket fra våre medlemslister. 
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1. Regnskap 2010 

Regnskapet for 2010 er gjort opp med et overskudd på kr. 60 923.14  

Kontantbeholdningen pr. 31.12.10 var kr. 356 835.60. 

Vi har fortsatt en relativt god økonomi i vellet og prøver etter beste evne å etterleve ønskene fra årsmøtet 

i 2010 om å øke kvaliteten på løypene.  

 

Vi er meget takknemlig for det frivillige løypebidraget både fra våre medlemmer og fra øvrige 

grunneiere. Etter at Hol kommune sendte ut giro vedr. frivillig løypeavgift til alle grunneiere i starten av 

2010 ble det totalt innbetalt kr. 44 250,00.  Se også vedlagte informasjon vedr. frivillig løypeavgift fra 

Hol Kommune for 2011 (eget skriv/vedlegg). 

 

2. Sti- og løypekomiteen 

2.1 Løyper 

Løypetilbudet på Haugastøl er tilnærmet uforandret i 2010. 

Løypene har vært preparert etter beste evne, men vi sliter med å preparere løypene i perioder med lite 

snø, i motsetning til det vanlige problemet med store snøfall. Da må vi preparere med lett utstyr samt at 

scooterne fort kan få problemer med fremkommeligheten med mye nysnø. 

 

Løypekjørerne har en hastighet på 20 km i timen når de kjører løyper. Det kan derfor ta mange timer 

etter et større snøfall eller lignende, før alle løypene er kjørt opp. 

Løypen til Embretsstølen (HA5) er den løypen som prioriteres først. Dette pga. at den skal ha en høyere 

standard enn de andre løypene. De andre løypene kjøres deretter alt etter hvilken rekkefølge vær og 

føreforhold tillater. 

Det er i inneværende sesong også stukket løype fra 3. matstasjon på Skarverennsløypa og bort til 

Embretsstølen. Styret vil også arbeide for at løypen til Monsbunut og østover bli rettet ut etter 

Steinkulpen 

Vi er fortsatt tilknyttet TracTrac (link på HV hjemmeside), og i Haugastøl løypeområde har vi fortsatt 

bare 1 GPS sender som viser hvor en av løypekjørerne er. Som i fjor har vi 2 løypekjørere (Sverre og 

Vidar) og ofte kjører de på hver sin side av Sløddfjorden. Siden bare en av dem har GPS (østsiden) vil 

derfor TracTrac ikke kunne vise nøyaktig hva som faktisk er kjørt av løyper til enhver tid i vårt 

løypeområde.  

Det er fortsatt noe kritikk vedr. løypenettet vest for Vegmannsbu som oppleves som nedprioritert. Styret 

vil også i år foreta en gjennomgang av all løypeprepareringen etter sesongen. 

Kommunal støtte for løypepreparering for 2010 var kr. 45 750,00 

 

 

3. Haugastøl Vel WEB – www.haugastoel.no  

Hjemmesiden holdes fortløpende oppdatert og er en viktig nyhetskanal for vellet sammen med e-post.  

En stor takk til vår web-ansvarlige, Bjørn Jensen. Vennligst ta kontakt med oss i styret (helst pr. e-mail) 

om det er informasjon du savner på vår web-side – så skal vi se hva vi kan få gjort med det. 

 

Medlemmer som ikke har oppgitt sin e-postadresse (eller har endret denne) oppfordres til å gjøre dette til 

Siv Wulff (sivwulff@broadpark.no) som holder vårt medlemsregister oppdatert. Pr i dag har vi ca. 90 

medlemmer uten mail-adresse 

http://www.haugastoel.no/
mailto:sivwulff@broadpark.no


 

 3 

 

 

4. Haugastølkartet 

Vi har fortsatt endel kart igjen og prisen er uforandret kr 50,- pr. kart. Vi selger også kart på årsmøtet. 

Kartet kan også bestilles pr. e-post hos styreleder (Erik.hatlem@bergen.kommune.no) og sendes pr. post 

mot tillegg for porto. 

 

5. Tilgang for hytteeiere vest for bommen ved stengt Rv 7 og Haugastøl Vest Vei 

Når det gjelder tilkomst og forholdene vest for bom Haugastøl, vises til eget vedlegg med orientering fra 

HVV. 

 

09.03.2011 

Styret i haugastøl Vel 

 

 

 

 

Erik Hatlem  Siv Wulff   Torhild Flaskerud 

 

 

 

 

Guri Olsen  Knut Blom Sørensen    Vidar Kvarstein 

mailto:Erik.hatlem@bergen.kommune.no

