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Årsmøtet ble avholdt i skolehuset på Haugastøl skjærtorsdag, 1. april 2010 kl. 18.30 med 

42 personer til stede. 

 

Styrets leder Erik Hatlem, ønsket velkommen i sin debut som leder av styret og presenterte 

resten av styret.  
Årsmøtepapirene ble sendt elektronisk til medlemmer med e-postadresse og sendt i posten til 
medlemmer uten e-post 
 
Årsberetning 
Rapport fra Haugastøl veg vest 
Regnskap 
Beretning fra revisor 
Oversikt over løyper  
Bussruter for påsken  
 
Honnør til løypekjørere.  
 
1. Årsberetning  
Det er avholdt 2 styremøter, men god kontakt på e-post. Medlemstall i 2009 er 386. 
Årsberetningen ble godkjent 
  
2. Regnskap 
Kasserer Siv Wulff innledet. Tallene taler for seg, men kontingentnedgang for 2009 fra 2008. 
Purringer er sendt ut. Nedgang på frivillig løype - nå ca.35.000. Etterskuddsvis er det kanskje 
oppe i 40.000. Administrasjonskostnader har gått ned. 
  
3. Sti/løyper  
Leder for sti & løyper Guri Olsen innledet. Hun orienterte rundt sti og løyper. Kommunen har 
overtatt all kontakt med grunneier, men vi fortsetter løypekjøring som tidligere. Tilskuddet blir noe 
høyere - opp mot 60.000. 
Diskusjon rundt løypekjøring - stor enighet om at dette bør bli bedre. Ønske fra medlemmer at vi 
skal ta opp som sak i styret utredning vedr. tyngre utstyr, evt. innleie av utstyr og mulig endring av 
trase på sørsiden Det er enighet om å ikke eie, men leie utstyr. Det var også ønske om 2 stk. 
GPS slik at en kan se TracTrac fra både syd- og nordsiden. Guri tror ikke dette går da kommunen 
har et visst antall lisenser til disposisjon. 
Styret vil utrede eventuell innleie av tyngre utstyr i større omfang enn til nå og legge dette frem for 
årsmøtet 2011. 
Løypekjørerne fikk stor honnør for arbeidet som gjøres 
 
 
4. Websiden holdes fortløpende oppdatert. Takk til Bjørn Jensen.  
Eventuelle nye eller endringer i e-postadresser kan sendes til sivwulff@broadpark.no. 
Haugastølkartet a kr. 50 ble levert ut til de som ville ha det – mot betaling senere sammen med 
kontingenten for 2010. 
  
5. Haugastøl veg vest (HVV). 
Leder orienterte rundt runden vi har hatt vedr. ønske om at HVV skulle være en del av Haugastøl 
vel. Et nei kom først fram pga misforståelser rundt parkering, men dette forholdet gjelder bare vei. 
For å opprettholde en god kontakt med Statens vegvesen og brøytemannskapene ang. passering 
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av bom ved stengt eller kolonnekjørt veg er det besluttet at HVV er en del av Haugastøl vel. 
Berømmet Gustav for godt utført arbeid. Ny leder for HVV er Tom Wollert Konow.  
Representant i HVV for styret i Haugastøl Vel er Torhild Flaskerud  
 
6. Valg 
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet forelå ikke og et benkeforslag om å gjenvelge alle som sto 
på valg, ble vedtatt med akklamasjon. Dette gjelder følgende: 
Leder Erik Hatlem, 2 år 
Vidar Kvarstein, 2 år 
Knut Blom Sørensen, 2 år 
Bjørn H P Jensen, vara, 1 år 
Bjørn Bruvoll, vara, 1 år 
Kjetil Rivelsrud, revisor, 1 år 
Valgkomiteen ble gjenvalgt 1 år 
 
Flg. styremedlemmer var ikke på valg (alle 1 år igjen): 
Torhild Flaskerud 
Guri Olsen  
Siv Wulff  
 
7. Eventuelt.  
Styret vil ta opp med Hol kommune at jaktområdet ikke begynner ved rv7 som opplyst på Geilo 
jeger og fiskeforenings hjemmesider, men på oversiden av hytteområdet. Noen medlemmer har 
opplevd skyting blant hyttene. 

 

Haugastøl, april 2010  

 

 

Torhild Flaskerud       Erik Hatlem 


