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ÅRSBERETNING 2007 

Styret 

Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: 

Jan Erik Karlsen, formann 
Erik Hatlem, kasserer (er nå på valg) 
Guri Olsen, formann sti- og løypekomiteen  
Torhild Flaskerud (er nå på valg) 
Vidar Kvarstein (er nå på valg) 

med varamedlemmer: 

Siv Wulff (er nå på valg) 
Bjørn Jensen (er nå på valg) 
Knut Blom Sørensen (er nå på valg) 

Sti- og løypekomiteen har bestått av: 

Guri Olsen, formann 
Torhild Flaskerud 
Sverre Herleiksplass 
Vidar Kvarstein 

Revisor:

 Kjetil Rivelsrud 

Det har vært avholdt 2 styremøter, hvorav ett nå i februar 2008 og styret har hatt god kontakt 
pr. telefon og e-post.  Samarbeidet i styret og i sti- og løypekomiteen har vært godt.   

Pr. 31/12.07 hadde vellet 371 medlemmer hvilket gir en ’dekningsgrad’ på tilnærmet 75% 
som anses som godt.  Men flere er velkomne! 

Årsmøtet 2006 

Årsmøtet 2006 ble avholdt på Haugastøl 5. april 2007 med 32 stemmeberettigede 
medlemmer pluss flere med.  Referat er sendt til alle medlemmene. 

Halvårsmelding 2007 

Halvårsmelding ble sendt alle medlemmene i november 2007.  Forhold som er nevnt der blir 
(stort sett) ikke gjentatt her. 



     

3

Regnskap 2007  

Når dette skrives (4/3) er regnskapet ikke ferdig, tidlig påske i år. 
Vi påregner at revidert regnskap blir presentert på årsmøtet og at samtlige medlemmer får 
tilsendt kopi sammen med årsmøtereferat etc. i midten av april.  Kontantbeholding i bank pr. 
31/12.07 var Kr. 171.014,- sammenlignet med Kr. 90.463,- året før, hvilket tyder på en 
forbedret økonomi i vellet. 

Kontingentinngangen går tregt hos flere, etter flere purringer var status pr. 31.12.07 at  41 
medlemmer ikke hadde betalt kontingent.  Pr. 31.12.07 hadde vellet 330 betalende 
medlemmer. 

Hol kommune hadde lovet å sende ut giro for frivillig løypeavgift til Haugastøl løypeområde 
på slutten av 2007, giroen ble sendt ut etter nyttår. Status pr. 1. mars 2008 er at det er 
innkommet 80.500,- som fordeler seg som følger: Bidrag fra medlemmer kr 68.900,- og kr 
11.600,- fra andre hytteeiere – dette er meget bra og vi håper at alle medlemmene følger opp. 

Sti- og løypekomiteen 
Løyper 

Hovedsaken i denne perioden har vært Hol kommunes arbeid med å få inn grunneieravtaler 
for maskinpreparering av løypenettet. På Haugastøl er det ingen endringer i løypenettet. Hol 
kommune har gjort en fantastisk innsats for at avtalene skulle komme på plass til 
inneværende sesong. I forbindelse med grunneieravtalene ble det klart at kommunen ikke har 
en nøyaktig oversikt over hvor løypene går, det er derfor besluttet at løypeområdene skal 
anskaffe GPS og på den måten dokumentere hvor løypene går i terrenget. Kostnad for GPS 
dekkes av kommunen. 

Det er vedtatt en ny ”Kommunedelplan for stier og løyper 2007 – 2011” i Hol kommune.  

Hittil i år har snøen gitt en del utfordringer for løypeprepareringen og scooter transport 
generelt. De som driver med nyttekjøring på Haugastøl ber pent om vi som skiløpere har 
respekt for deres arbeid, og går ut av løypen når de kommer kjørende. De har flere steder 
kjørt opp og benytter egne løyper til nyttekjøring. Under nytekjøring kommer eksempelvis 
det å kjøre varer, ved, personer og lignende opp til hyttene våre. Scooterkjørerne forteller at 
de lett kan kjøre seg fast, dersom de må utenfor de oppkjørte løypene. Spesielt gjelder dette 
dersom de har full slede med varer eller lignende. Vi oppfordrer derfor alle på Haugastøl til å 
gå ut av løypene og slippe snøscooteren frem, slik at de som driver nyttekjøring får gjort 
jobben sin til glede for oss alle, på en best mulig måte. 

Kommunal støtte for løypepreparering er fortsatt Kr 26.700,- og nå får vi tilskudd for 
seniorløypen (HA6: SLØDDFJORDEN RUNDT). 
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Skibuss 

Det blir også i år satt opp skibuss fra Karistølen til Fagerheim Langfredag 21. mars kl 10:30. 
Turen koster kr 35. Vi oppfordrer folk til å få denne variasjonen i skigåing. Føre- og 
værforhold tatt i betraktning, selvsagt. 
Kontaktpersoner: Torhild Flaskerud – 901 12 438 og Inger Lise Rognlien – 922 44 463  

Haugastøl Vel WEB 

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

Medlemmer som ikke har oppgitt sin e-postadresse (eller har endret denne) oppfordres til å 
gjøre dette så snart som mulig til jekarlse@online.no

Haugastølkartet 

Vi har fortsatt mange kart igjen og prisen er uforandret på kr 50,- pr. kart, vi selger også kart 
på årsmøtet. Kan også bestilles pr. e-post (jekarlse@online.no) mot tillegg for porto. 

Vi har valgt å ikke fornye avtalen med Ugland IT på grunn av prisen, men gir det gamle 
registeret (fra november 2005) vederlagsfritt ved kjøp av kart (regneark fil). 

Kommunens krav om 2 parkeringsplasser v/ tilbygg/anneks 

Vellets anke ble behandlet høsten 2007, vi fikk kun medhold i kravet om å frafalle 
tinglysningskravet på parkeringsplasser til nevnte formål. Vårt krav om kun 1 
parkeringsplass ble ikke etterkommet. HV styret har besluttet å ikke gå videre med denne 
saken basert på de vedtak som Teknisk Hoved Utvalg (THU) har tatt det siste året. Dette er 
krav det ikke fires på i THU, selv med positiv innstilling fra rådmannen. 

Forhold omkring trafikk og tilkomst på vestsiden ved stengt riksvei 
                                                                                                                         
Velstyret har nedsatt en arbeidskomité bestående av Tom W. Konow, Knut-Blom-Sørensen 
og Gustav Mohn (formann).  Komiteen har vært aktiv innen følgende arbeidsområder: 

Fremtidig vinteråpen Rv7 over Hardangervidda.  Sterke miljøverninteresser arbeider for å 
vinterstenge riksveien, spesielt m.h.t. reinsdyrenes frie vandringer.  Det vises til NINA-131 
rapporten som ble bestilt av Vegvesenet, samt vår ’motrapport’ som begge ligger på våre 
nettsider.  Det er nedsatt et Fylkesdelplanutvalg (Buskerud, Telemark og Hordaland) som 
antas å ha et 4 års perspektiv før innstilling.  Arbeidsgruppen arbeider aktivt for å holde 
riksveien vinteråpen og samarbeider med en rekke påvirkningsinstanser. 
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Brøyting av Rv7 og offentlige parkeringsplasser Vegmannsbu – Ørterbommen.
Administrativt er dette nå underlagt Statens vegvesen, Voss og Hardanger distrikt selv om 
SV Øvre Buskerud distrikt fortsatt er formell vei-eier opp til fylkesgrensen ved Halne.  
Brøyting foretas av entreprenør Opedal & sønner med underentreprenør Hol Septikk 
(Pukerud) på østsiden (’vårt område’).  Brøyting av off. parkeringsplasser har prioritet etter 
brøyting av riksveien.  Av de offentlige parkeringsplassene skal plassen nedenfor Gretteberg 
Kafè være brøytet hele vinteren, mens de 2 plassene i Ørterdalen:  trafo- og Knutplassen, skal 
brøytes til store utfartsperioder.  I tillegg kommer svingplass ovenfor Gretteberg og ved 
Ørterbommen som primært er snuplasser for brøytebiler. 

Alt arbeid på vei er sterkt preget meget stram økonomi og det var først i vinterferien at de 
off. parkeringsplassene ble brøytet.  Vi påregner at påskeperioden også får skikkelig 
brøyting. 
Dette er saker som arbeidskomiteen har vært sterkt engasjert i og spesielt arbeidet for at 
trafoplass og Knutplass i Ørterdalen blir ’oppgradert’ til helvintersbrøyting. 

Arbeidskomiteen presiserer at det er ingen grunn til å kritisere Hol Septikk (Pukerud og 
brøytekarene på Vegmannsbu).  De gjør en flott jobb og vil så gjerne hjelpe oss, men blir 
styrt av Opedal. 

Tilkomst østfra opp til Ørterbommen ved stengt vei. Det vises til tidligere informasjon.  
Etter ’påbud’ fra Statens vegvesen i Odda er det etablert, forsøksvis, en bomvaktsordning på 
Vegmannsbu for vinterferien og påskeperioden ved tidl. veioppsynsmann Ole Karterud.  I 
vinterferien fungerte dette fint og alle ’legitime’ biler ble sluppet gjenom av Karterud mot 
registrering og betaling av Kr. 50.  Når Karterud ikke er på vakt , MÅ det tas kontakt med 
tilstedeværende brøytekarer, evt. vente på kolonne.  Tlf. til brakken Vegmannsbu er 
32087536 
Østgående trafikk slipper (fortsatt) ut v.h.a. detektoråpning av halvbom Vegmannsbu.  Det 
som IKKE MÅ SKJE er at vestgående trafikk slipper uregistrert gjennom når bommen heves 
for østgående trafikk.  I så fall kan alle på vestsiden påregne strenge reaksjoner. 

Hva skjer ?  Inneværende år er et evalueringsår og det skal være et møte mellom 
arbeidsgruppen og Statens vegvesen (og forhåpentligvis andre berørte) etter vintersesongen. 
Arbeidsgruppen kommer å legge spesielt vekt på å få brøytet de 3 offentlige parkerings- 
plassene på helvintersbasis (de 2 i Ørterdalen også med spesiell henvisning til 
sikkerhetsaspektet).  Vi vil også fortsatt arbeide med å få en fjernkontrollert bom i 
Ørterdalen, altså i tilllegg til hovedbom ved Vegmannsbu, evt. vesentlig mer bruk av manuell 
bom i Ørterdalen.   Generelt vil arbeidsgruppen arbeide for å bedre tilkomst og 
parkeringsforhold i hele vårt område. 
Medlemmene oppfordres til kommentar/innspill til gus-mohn@online.no



Forslag til reviderte vedtekter for godkjenning på årsmøte 2008 

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. 

Vedlegg 1 side 1 av 4



Forslag til reviderte vedtekter for godkjenning på årsmøte 2008 

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 2. lørdag i august. 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. 
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. mai 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.       
       

Vedlegg 1 side 2 av 4



Vedtekter  Haugastøl Vel  :

Revidert i.h.t. årsmøtevedtak 17/4 2003 

Paragraf 1 
Haugastøl Vel er en forening som har til formål å ivareta og arbeide for å fremme felles interesser til de 
fastboende og hytteeierne 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 innvilges et styremedlem pr. 
medlemskap. Nedre aldersgrense for stemmegivning og styremedlemskap er 20 år. 

Paragraf 3 
Den årlige kontingent som betales forskuddsvis foreslåes av styret og fastsettes av årsmøtet. Utmelding skjer 
skriftlig til kasseren 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 varamenn. 

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen mens varamennene velges for 1 år. Første gang uttrer 2 av 
styrets medlemmer etter loddtrekning. Senere uttrer vekselvis 3 og 3 styremedlemmer hvert år. 

Minst et av styremedlemmene skal være bosatt på Haugastøl, for øvrig skal om mulig disse områder være 
representert i styret: 

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  
Formannen velges først ved særskilt valg. 

Det kreves over halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt til formann, for øvrig finner alle avgjørelser 
sted med vanlig flertall dersom ikke noe annet er bestemt. I tilfelle stemme-likhet skal ny avstemming finne 
sted. 

Styret velger selv viseformann, sekretær og kasserer. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. 

Dersom ett eller to styremedlemmer har forfall har 1. og 2. varamann stemmerett i deres sted. 

Alle beslutninger i styret finner sted med vanlig flertall. I tilfelle stemmelikhet er formannes stemme 
avgjørende. 

Vedlegg 1 side 3 av 4



Paragraf 6 
Ordinært årsmøte avholdes en gang årlig – på Haugastøl i påskeuken. Innkallelse skal skje skriftlig med minst 2
ukers varsel samt ved oppslag på Haugastøl stasjon. 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 varamenn, 
c) revisor 
d) valgkomite på 3 medlemmer 
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 
Valgkomiteen skal på årsmøtet fremkomme med forslag på valgkandidater i henhold til para. 6, 2. Ledd, nr. 3 
a-d. 

Valgkomiteen skal bestå av 3 – 5 medlemmer hvorav 3 velges på årsmøtet for ett år. Videre medlemmer velges
eventuelt av og etter styrets eget skjønn. 

Ett av de styremedlemmer som det påfølgende år ikke er på valg skal være medlem av komiteen. 

Komiteen velger selv sin formann. 

Paragraf 8 
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 9 
Kun personlig møte berettiger til stemme på ordinært årsmøte. 

Paragraf 10 
Oppløsning av Velforeningen kan kun skje dersom to på hinnanen følgende årsmøter bestemmer dette. I tilfelle 
forslag om oppløsning skal 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 11 
Forandringer av eller tilføyelser til disse vedtekter krever 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
for å blir vedtatt. 

Vedlegg 1 side 4 av 4



Vedlegg 2 side 1 av 1



NSB

Grunnopplegget for NSB første halvår 2008 - 6. januar - 14. juni 2008: 
• Daglig stans Haugastøl tog 602 kl 13:15 (regiontog Bergen - Oslo) 
• " tog 601 kl 15:04 (regiontog Oslo - Bergen) 
• " tog 606 Kl 01:58 (nattog Bergen - Oslo) 
• " tog 605 kl 03:52 (nattog Oslo - Bergen) 
Flere tillegg fredager og høytidsdager med 603 retning Bergen kl 19:16 og 
søndager med 604 retning Oslo kl 17:50 men med unntak enkeltdager så man 
må se tidtabell i detalj : 
http://www.nsb.no/rutetabeller/last_ned_rutetabell/article24541-2649.html.
Sommerruter fra 15. juni (2008-2) vil bli som grunnopplegget i 2008-1 i grove 
trekk med tillegg for "sykkeltog" begge retninger som sist sommer. Det 
planlegges betjent stasjon for sykkeltog sommeren 2008 som for sommeren 
2007.

Vedlegg 3 side 1 av 1


