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Referat fra årsmøtet 

20. mars 2008 
 

Møtet ble holdt i Skolehuset på Haugastøl skjærtorsdag, 20. mars 2008. Møtet ble ledet 
av Jan Erik Karlsen og 25 stemmeberettigede møtte frem. 
 
Sakliste: 
1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og årsberetning 
2. Regnskap og revisjonsberetning 
3. Valg 
4. Orientering fra leder i sti- og løypekomiteen 
5. Vedtektsendringer 
6. Orientering fra arbeidsgruppe ’vei’ 
7. Eventuelt; Informasjon om Digital TV uten egen parabol 
 
 
Sak 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og årsberetning 
Ingen bemerkninger  Godkjent 
 
Sak 2. Regnskap og revisjonsberetning 
Regnskapet ble utdelt på årsmøtet og gjennomgått av kasserer Erik Hatlem, vi har en 
meget positiv utvikling i økonomien i Haugastøl Vel. 
 
Det ble fremmet noen kommentarer/forslag til styret ved gjennomgangen av regnskapet: 

- Det bygger seg opp med penger på kontoen, hva er planen? 
- Spørsmål om nye medlemmer fra nye hytter, en ny hytteeier var tilstede for 

innmelding. Ellers ingen nye medlemmer fra nye hytter. Ved en del av 
eierskiftene oppgir gammel eier kontaktdata for velforeningen - Meget bra! 

- Forslag om å øke kvaliteten på løypeprepareringen 
- Sporsetting/økt kvalitet på løype fra Lysthus – Monsbunut, hva med å kjøpe 

tjenester fra Ustaoset? 
 
Leder Haugastøl Vel gjorde oppmerksom på at det ikke er lenge siden vi var i motsatt 
situasjon med for lite penger på konto og gav en stor takk til de frivillige bidragsyterne. 
 
Revisor Kjetil Rivelsrud anbefalte godkjenning av regnskapet. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent 
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Sak 3. Valg 
Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder Gustav Mohn 
Valget fikk følgende enstemmige resultat: 
 
Styremedlemmer: 
Torhild Flaskerud 1 år, for at hhv. 3 og 3 styremedlemmer skal være på valg årlig 
Erik Hatlem  2 år  
Vidar Kvarstein 2 år 
Knut Blom-Sørensen  2 år 
 
Varamedlemmer: 
Bjørn H P  Jensen  1 år 
Siv Wulff   1 år 
 
Følgende styremedlemmer var ikke på valg: 
Leder: Jan Erik Karlsen  
Leder Sti og Løype.: Guri Olsen  
 
Ny valgkomite: 
Einar Langlo 
Per Sørlie 
Per Opheim 
Erik Hatlem (fra HV styret) 
 
Valgkomiteen velger selv sin formann. 
 
Tilleggssaker: 
 
a) Orientering fra leder Sti og løype 
Orienterte om Hol kommunes innsats for å få på plass grunneieravtalene, alt OK på 
Haugastøl. Kikut/Tuva løypen er lagt om. Nye grunneieravtaler må på plass i 2009. 
 
Alle løypeområdene har måtte anskaffe GPS for dokumentering av løypetraseene, 
innkjøpskostnad dekkes av kommunen og driftskostnadene må vi dekke selv (ca. 300 
kr/år). Løypene i Hol kommune er oppdatert på nettet, link på HV hjemmeside. Flere av 
løypene ligger i dag feil på kartet, etter hvert vil løypetraseene bli riktig på (nye) kart når 
alle løypene er dekket av GPS ved løypepreparering. 
 
Hittil i år har det vært store utfordringer å holde løypene i god stand pga. mye snø og 
vind, oppfordring om å respektere scooternes behov for tilkomst ved løypepreparering og 
nyttetransport. 
 
Dersom en påtreffer reinsdyr i området må disse ikke skremmes. 
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Flere hytteeiere brøyter private veier til hyttene, det er viktig at høye brøytekanter i 
skiløypetraseer merkes, det har vært en del hendelser i fm. kryssing av oppbrøytet vei – 
spesielt ved dårlig sikt/flatt lys. 
 
Fra salen kom det ønske om sporsetting av flere løyper. Spesielt ønske om sporsetting av 
senior løypen og Bjørnebulægeret – Embretstøl. Ønsker å bruke det økte overskuddet i 
velforeningen til økt løypekvalitet. Spørsmål om utstyret og kapasiteten til løypekjøring 
av tilstrekkelig. Ønsker derfor at styret ser på muligheter før økt kvalitet og kapasitet på 
løypeprepareringen. Det ble også gitt beskjed om at Krækkjaskiltet ved Ørterosen er 
borte. 
 
Skilting av løypekryss er ikke igangsatt pga. problemer med navnsetting. Per Sørlie 
opplyste at denne navnsettingen foreligger og vil viderebringe disse til leder i sti og 
løype. 
 
b) Vedtektsendringer 
Forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått, det kom en del kommentarer til hvorfor 
styret forslår å flytte årsmøtet til august. Styret forklarte at dette var basert på ønske om å 
få større deltakelse på årsmøtet og at det ville være mer naturlig i etterkant av 
skisesongen. 
 
Det fremkom ingen andre kommentarer til vedtektsendringene og det ble stemt over 
forslaget om endret årsmøtetidspunkt. Det ble ikke oppnådd tilstrekkelig flertall (2/3) for 
å gjennomføre denne endringen og følgelig opprettholdes årsmøtetidspunkt til påske og 
innmeldingsfrist for saker til årsmøtet tilbakeføres til 1. februar. Oppdaterte vedtekter 
vedlegges årsmøtereferatet og legges ut på HV hjemmeside. 
 
c) Orientering fra arbeidsgruppe ’vei’ 
Gustav Mohn gav en utfyllende orientering om arbeidet i gruppen og innsatsen for 
helårsåpen Rv7 og tilkomst vest for bommen ved stengt eller kolonnekjørt veg. Et av 
hovedproblemene inneværende sesong har vært manglende brøyting av offentlige 
parkeringsplasser ved Gretteberg og Ørterdalen. Det er spesielt viktig at ingen misbruker 
den tilliten vi er gitt og at vi opprettholder et godt samarbeid med brøytekarene, de følger 
kun instruks fra oppdragsgiver. 
 
Det vil bli avholdt et evalueringsmøte etter denne vintersesongen med Statens vegvesen. 
 
Det kan bli behov for tilskudd fra HV for å dekke utgifter i fm. møter. 
 
Det ble uttrykt en stor takknemlighet for det arbeidet arbeidsgruppen har utført så langt. 
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d) Eventuelt 
Digital TV uten parabol 
Bjørn Jensen orienterte om tilbud mottatt fra Paneda på digitale TV signaler, uten bruk av 
egen parabol, etter at det analoge nettet skrus av etter 2. september 2008. Detaljert 
informasjon er lagt ut på HV hjemmeside. 
 
For at Paneda skal kunne tilby en pakke for etablering av senderstasjon for digital-tv og 
radio på Haugastøl må vi ha minimum 50 deltakere. 
 
Priser til sluttbruker, ref. vedlagt informasjon: 
Tilknytningsavgift (inkludert bruk av dekoder og antenne): kr. 1.990,- 
Abonnement hos Paneda (”Bjorlipakken”, norske kanaler): kr.      99,- pr. måned 
Kortavgift  til Canal digital:     kr.     299,- pr. år 
 
Interessenter må kontakte Bjørn Jensen snarest pr. e-post bjorjens@online.no, mobil 
90019740 eller brevlig til adresse: Erik Werenskiolds v 10, 1344 Haslum. 
 
Annet 
Sameie Haugastøl Vest Parkering har foreslått å samle alle informasjonsskilt ved vestre 
tilkomst til Fjellvegen på en stor tavle, tas opp i eget årsmøte. 
 
 
Vedlegg:  - Regnskap 2007 
  - Reviderte vedtekter etter årsmøtevedtak 
  - Informasjon fra Paneda på digitale TV signaler 
 
 
Bergen 15.04.2008  
 
For styret i Haugastøl Vel 
 
Jan Erik Karlsen, leder Haugastøl Vel 
 
 
 
 



2007 2006 2005

Inntekter

Kontingent 99 000 58 600 119 055
Frivillig løypetilskudd 40 146 24 027
Løypetilskudd Hol kommune 38 600 34 600 34 600
Diverse inntekter 172 7 877

177 746 117 399 161 532

Utgifter

Sti & løype 77 648 103 650 82 898
Påskerenn 518 735 506
Porto m.m. 10 990 9 286 13 565
Møter 4 200 2 400 2 700
Gebyrer 157 766 1 000
Diverse utgifter 3 683 7 354 36 232

97 195 124 191 136 901

Resultat

Inntekter 2007 177 746 117 398 161 532
Utgifter 2007 -97 195 -124 191 -136 901

Resultat 80 551 -6 793 24 631

Ballanse

01.01.2007 90 463
Resultat 07 80 551

31.12.2007 171 014

Haugastøl Vel regnskap perioden 01.01.2007 - 31.12.2007



Reviderte vedtekter vedtatt 20.03.08 på årsmøte 

Paragraf 1 
Haugastøl Vel er en forening som har til formål å ivareta og arbeide for å fremme felles 
interesser på Haugastøl. 
 
Paragraf 2 
Enhver familie som bor fast på Haugastøl eller har hytte der kan være medlemmer av 
Velforeningen. På årsmøtet har alle medlemmer adgang, men der kan bare avgis en 
stemme og velges et styremedlem pr. medlemskap. Nedre aldersgrense for 
stemmegivning og styremedlemskap er 18 år. 
 
Paragraf 3 
Den årlige kontingent som betales forskuddsvis foreslåes av styret og fastsettes av 
årsmøtet. Utmelding skjer skriftlig til kasserer innen 1. november året før medlemskapet 
opphører. 
 
Paragraf 4 
Velforeningen ledes av et styre som velges av årsmøtet. Styret ivaretar Velforeningens 
interesser og disponerer under ansvar til årsmøtet Velforeningens midler. 
 
Paragraf 5 
Styret består av 6 medlemmer med 2 varamedlemmer. 
 
Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen mens varamedlemmene velges for 1 år. 
Første gang trer 2 av styrets medlemmer ut etter loddtrekning. Senere trer vekselvis 3 og 
3 styremedlemmer ut hvert år. 
 
Styresammensetningen skal så langt som praktisk mulig dekke nedenstående områder: 
a) Guristøl, Karitangen 
b) Området på begge sider av riksveien og stamveien. mellom Karidalen og Haugastøl 
stasjon 
c) Haugastøl stasjon – Lillevann 
d) Vegmannsbu – Vikastøl – Grytå 
e) Syd for Sløtfjorden  
 
Leder velges først ved særskilt valg. 
 
Det kreves over halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt til leder, for øvrig finner 
alle avgjørelser sted med vanlig flertall dersom ikke noe annet er bestemt. I tilfelle 
stemmelikhet skal ny avstemming finne sted. 
 
Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.  
Dersom ett eller to styremedlemmer har forfall har 1. og 2. varamedlem stemmerett i 
deres sted. 



Reviderte vedtekter vedtatt 20.03.08 på årsmøte 

Alle beslutninger i styret finner sted med vanlig flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders 
stemme avgjørende. 
 
Paragraf 6 
Ordinært årsmøte avholdes en gang årlig – på Haugastøl i påskeuken. Innkallelse skal 
skje skriftlig med minst 2 ukers varsel. Sammen med innkallelsen skal følge dagsorden, 
årsberetning og årsregnskap. 
 
På årsmøtet: 
 
1: avgis styrets årsberetning 
2: fremlegges årsregnskap i revidert stand 
3: foretas valg 
a) utredende styremedlemmer, 
b) 2 varamedlemmer 
c) revisor 
d) valgkomité på 3 minimum medlemmer. Ett av de styremedlemmer som det påfølgende 
år ikke er på valg skal være medlem av komiteen. Komiteen velger selv sin formann.  
4: behandles for øvrig de saker som måtte foreligge til avgjørelse eller diskusjon. 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar samme 
år. 
 
Paragraf 7 
Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig eller minst 1/10 av 
medlemmene krever det. I slikt tilfelle kan stemmegivningen også skje skriftlig. 
Innkallelsen foregår på samme måte som ved ordinært årsmøte og det ekstraordinære 
årsmøtet kan kun gjøre vedtak i saker som er nevnt i innkallelsen. 
 
Paragraf 8 
Kun personlig fremmøte berettiger til stemme på ordinært årsmøte.  
 
Paragraf 9 
Oppløsning av Velforeningen kan kun skje dersom to påfølgende årsmøter bestemmer 
dette. I tilfelle forslag om oppløsning skal det gis 4 ukers skriftlig varsel og foreningens 
medlemmer kan avgi skriftlig stemme dersom personlig fremmøte oppgis ikke å være 
mulig. Oppløsning av Haugastøl Vel kan bare skje når 2/3 av medlemmene har gitt sitt 
samtykke. Manglende svar ansees som samtykke. 
 
På nevnte årsmøte bestemmes samtidig hvordan Velforningens midler skal disponeres. 
 
Paragraf 10            
Forandringer av eller tilføyelser til disse vedtekter krever 2/3 flertall på ordinært eller 
ekstraordinært årsmøte for å bli vedtatt.       
       
 



paneda as1

Paneda’s forslag til digital TV på Haugastøl basert på Bjorlipakken.

Tilknytningsavgift (inkludert bruk av dekoder og antenne) kr. 1.990,-
Abonnement hos Paneda kr.      99,- pr. måned
Kortavgift til Canal digital  kr.    299,- pr. år

Er dette av interesse, kontakt Bjørn Jensen, Haugastøl Vel, mobil 90019740

• Paneda etablerer en senderstasjon 
for digital-tv og radio

• Signalet blir sendt trådløst til ønsket 
hytteområde

• I dekningsområdet kan signalet tas 
imot med en vanlig liten
tv-antenne, uten bruk av ruvende 
parabolantenner

• Kunden får inn digital tv og radio 
med krystallklare bilder og lydMulighet for TV3 og Viasat 4.


