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Referat fra årsmøte i Haugastøl Vel 

 

avholdt skjærtorsdag, 21. april 2011 i Skolehuset på Haugastøl 

 
Det møtte 13 medlemmer. 
 
Sak 1. Konstituering 
Årsmøtet valgte styreleder til møteleder og Torhild Flaskerud til referent 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste, som er sendt ut til alle på mail og pr. post..  
 
Sak 2. Årsberetning 
Årsberetningen beskriver klart det som skjer. Vi har økt overskudd - bra økonomi. 316 betalende medlemmer pr. 31/12-2010. 
Årsberetningen ble godkjent 
 
Sak 3. Regnskap 
Kasserer Siv Wulff orienterte om regnskapet for 2010. Skal kjøre ut en egen kontingentinnkreving. Frivillig løypetilskudd var stort sist år. 
Planlegger en verving av nye medlemmer til høsten. 
Har hatt en inntekt på 203.000, men vet ennå ikke hva utgifter til sti/løype blir. HV har ikke mottatt faktura/regninger for siste sesong 
enda. Det ble etterlyst GPS på sydsiden - denne er innkjøpt 
Orienterte om frivillig løypetilskudd som ikke lenger kan sendes ut fra kommunens GAB-register. Blir ikke sendt ut giro på våre vegne 
fra Hol Kommune. Informasjon vedr dette ligger også på HV sine nettsider. 
Revisor anbefalte årsmøtet å godkjenne regnskapet. 
Regnskapet ble godkjent 
 
Sak 4. Valg 
På årsmøte 2010 møtte ingen fra valgkomiteen og alle ble gjenvalgt. Bjørn Bruvoll bedt om fritak. 
Erik presenterte styret inkl. Bjørn Jensen - webansvarlig og Kjetil Rivelsrud - revisor.. 
 
Følgende ble valgt til det nye styret 
Erik Hatlem - ikke på valg. 
Siv Wulff - valgt for 2 år 
Torhild Flaskerud - valgt for 2 år 
Knut Blom-Sørensen - ikke på valg 
Tom Wollert Konow valgt for 2 år 
Bjørn Jensen - web 
Kjetil Rivelsrud - revisor- fortsetter 
 
Ingen representanter for valgkomiteen var  tilstede på årsmøtet i år heller 
Ny valgkomite ble ikke valgt med unntak av Einar Langlo. Styret vil arbeide med forslag om medlemmer til ny valgkomite og konferere 
med leder for den gamle valgkomiteen. 
  
Sak 5. Diverse orienteringer 
Vellet fikk ros for at det har kommet opp skilt i løypekryss og positiv tilbakemelding vedr. løypekjøring spes. på nordsiden. 
HV skal sjekke ut eksakt km med løyper og det anmodes om å bruke mer på løypene. Litt usikkerhet rundt vann og sen påske. På de 
store vannene blir dette passet på av ECCO ellers blir løypende lagt ved siden av vannene. 
Milde orienterte om løypene på nordsiden. Alle disse blir kjørt først pga at Embretstølen skal ha den beste kvaliteten. På spørsmål om å 
låne løyve for kjøre løyper, var Milde opptatt av at dette ble sjekket av "tilsynet". Scooterkjøring skal tas opp på neste styremøte.  
Tom W Konow er leder for HVV og nytt styremedlem i HV. Erik orienterte om at vi har støttet Hardangervidda-prosjektet med kr 1000.-. 
Møtet var positiv til dette, da tunell vil medføre sikker transport over fjellet i dårlig vær. 
 
Bom i Ørterdalen ble nevnt, men dette er foreløpig "lagt bort". Det fungerer med ordningen vi har i dag.. 
  
Nok en gang ble det luftet om vi skal flytte Årsmøtet. Av alle som var på hyttene i påsken kom bare 13 stykker og da er vel ikke det noe 
argument lenger at det er da vi treffer flest. Forslag om å sende ut en forespørsel om dette. Spørsmål ang. sykkelsti mellom Ustaoset 
og Haugastøl kom opp igjen. Dette står det noe om i Kommuneplanen(denne ligger på nettet). 
 
Haugastøl påsken 2011  
 
 
Torhild Flaskerud       Erik Hatlem   
Referent        leder 


