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Referat fra årsmøtet 

5. april 2007 
 

Møtet ble holdt i Skolehuset på Haugastøl skjærtorsdag, 5. april 2007. Møtet ble ledet av Ole 
Bjørn Rekk og 32 stemmeberettigede møtte frem 
 
Sakliste: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Årsberetning 
3. Regnskap med revisjonsberetning 
4. Regnskap Sti og løype 2006 
5. Valg 
6. Innkomne saker 
 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Godkjent 
 
Sak 2. Årsberetning 
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent 
 
Sak 3. Regnskap og revisjonsberetning 
Det ble fremmet noen forslag til styret ved gjennomgangen av regnskapet: 

- opprette avtalegiro/e-faktura for kontingentinnkreving 
- styret må være mer aktive med purring av for seint betalende 
- stryke medlemmer fra medlemslisten dersom de ikke betaler årskontingent 

Revisor Kjetil Rivelsrud anbefalte godkjenning av regnskapet. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent 
 
Sak 4. Regnskap Sti og løype 
Situasjonen ble gjennomgått, største delen av vellets midler går til oppkjøring av løyper og 
vedlikehold av disse. Det ble uttrykt stor takk til medlemmene som frivillig hadde bidratt med 
i overkant av 40.000,- kr ekstra til dette arbeidet. 
Noen av traseene ble drøftet etter at verneplanen nå er vedtatt. 
 
Sak 5. Valg 
Valget fikk følgende enstemmige resultat: 
Leder: Jan Erik Karlsen (2 år) 
Medl.: Guri Olsen (2 år) 
Vara: Knut Blom-Sørensen (1 år) 
Vara: Bjørn H P  Jensen (1 år) 
Vara: Siv Wullf (1 år) 
 
Følgende styremedlemmer var ikke på valg: 
Torhild Flaskerud 
Vidar Kvarstein 
Erik Hatlem 



 
Sak 6. Innkomne saker 
Medlem Jan Arne Telle fremmet følgende saker: 

- togstopp og bruk av Haugastøl stasjon, herunder lokal transport på Haugastøl 
- arbeid for å reetablere butikk på Haugastøl 

Leder oppfordret til at web-sidene til vellet blir brukt til å skape interesse for sakene og evt. få 
nedsatt arbeidsgrupper som kan ta dette videre 
 
Situasjonen for hytteeiere vest for bommen på Haugastøl ble drøftet. Vellet følger saken og 
vil ta det opp i møte med Hordaland Vegkontor som har ansvaret for brøyting av 
Hardangervidda. 
 
Haugastøl, 05.04.2007  
 
Ole-Bjørn Rekk  
leder 
 
 


