
Til medlemmer av Haugastøl vel. 

Vi sender her ut referat fra årsmøtet i Vellet. Samtidig sender vi ut fordring om 
kontingentbetaling for 2006. Beløpet er kr 200,-. Det vil bli sendt ut giro i posten til dere som 
ikke har e-post, da sammen med referat fra årsmøtet. Kontonr er 2333 56 61117, Haugastøl Vel, 
Pb. 8, 1335 Snarøya. En ber om snarlig innbetaling. Samtidig vil årsmøte oppmuntre til 
ekstrabetaling øremerket ”sti og løype” slik at kvaliteten på våre stier og løyper blir godt ivaretatt. 

Med hilsen og ønske om en god sommer. 

Ole-Bjørn Rekk 

Formann Haugastøl Vel 

 

REFERAT fra ÅRSMØTET I HAUGASTØL VEL 

TID og STED: Skjærtorsdag 13. april 2006, i Haugastøls gamle skolehus. 

Det møtte frem 35 stemmeberettigede. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen 
eller til dagsorden og Årsmøtet ble derfor lovlig satt. Til behandling forelå: 
 
1.    Årsberetning 2005. 

Beretningen ble gjennomgått og fremkalte ingen kommentarer og ble godkjent. 

2.    Regnskap. 

Regnskapsfører Inger-Lise Rognlien kommenterte regnskapet samt presenterte revisors 
beretning. Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

3. Valg 

Innstilling fra valgkomité ble godkjent ved akklamasjon 
Torhild Flaskerud og Erik Hatlem rykker opp fra varamedlemmer til styremedlemmer 
Guri Olsen og Audun Johannesen valgt inn i styret som nye varamedlemmer. 
Kjetil Rivelsrud ble foreslått og valgt til ny revisor 
Einar Langlo takkes for mange trofaste år som revisor 
Styret takket og gir honnør til Inger-Lise Rognlien og Gustav Mohn for deres flotte innsats og 
bidrag i styret. 

 

Tilleggsaker: 

a)       Sti og løype 
Sti- og løypekomiteen gis skryt for oppgraderingen av nedfarten ved Lysthus, ønsker flere 
’slynger’ i bunnen, samme kommentar om Karidalen. 



Det kommer frem ønske fra salen om navn på de forskjellige løypekryssene. 
Det kom i denne forbindelse også ønske om at vi igjen oppfordrer medlemmene til å bidra 
med et frivillig beløp til sti og løype. 
Vegvesenets stikk er observert som mulige løypestikker, dette er av ikke nedbrytbart 
materiale og ønskes derfor ikke i løypene. Morten Riis sjekker opp med Vidar Kvarstein og 
Sverre Herleiksplass. 

b)      Gustav Mohn gav en detaljert redegjørelse for HT. 

Parkering Haugastøl Øst synes å være ferdigstilt på en meget tilfredsstillende måte og det gis 
honnør for dette. 

c)       Orientering om serviceselskap 

 Sverre og Vidar var ikke tilstede. Ole Bjørn gav en orientering om tjenester som kan utføres 
av Vidar og Sverre. 
 
d) Innlegg fra Per Sørli, han oppfordret til å sende ut et spørreskjema med spørsmål om 
”Hva som er bra og hva som er mindre bra på Haugastøl” – skal besvares av representanter 
fra hver hytte som er hhv over og under 40 år. I tillegg ønsket han at det ble nedsatt en komité 
som høringsinstans for eiendomsutvikling på Haugastøl. 
 
e) Innlegg fra Steinar Arvesen, representant utsendt fra Karistølen veikomité. Ny 
kommuneplan for stier og løyper 2006-2018 er lagt ut for offentlig ettersyn bl.a. på butikken 
på Ustaoset og kommunehuset i tidsrommet 24. april – 22. mai, samt på nettsiden til Hol 
kommune.  Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, næringsavdelingen, 3576 Hol 
innen 29. mai 2006. Pr. i dag ligger det inne i planen at sykkeltraseen går via Verpestølen til 
Karistølsundet og krysser her ved bro eller ’pram’ og ender opp ved postkassestativet i 
begynnelsen av Karistølsveien. Hvor sykkelstien går herifra til turistsenteret er ikke beskrevet 
i planen. Fra salen ble det opplyst at det ville enten bli langs jernbanen eller langs Fjellvegen. 
S. Arvesen’s mandat fra Karistølen veikomité var å be om at han ble utpekt som Haugastøl 
Vel’s høringsinstans for den nye kommunedelplanen med hensyn til særinteressene og være 
kontaktperson mellom HV og veistyret på Karistølstangen. 

f)       Øke kontingenten fra 200,- til 300,-  kr per år. Utgiftene til å holde sti og løype i god 
forfatning koster. I hovedsak er det dette kontingenten dekker. Selv om økonomien i Vellet 
synes bra, er det marginalt hva vi har å rutte med . Uten frivillig ekstra innbetaling øremerket 
sti og løype, synes regnskapet å gå med underskudd. Økning av kontingent ble enstemmig 
vedtatt og gjelder fra 2007. 

g)       Per Grieg Jr. har meddelt at han ønsker avløsning som arrangør for påskerennet i 
Storbakken, medlemmer ble oppfordret til å kontakte disse under rennet. 

 Bergen 31.05.06 

For Styret Haugastøl Vel 

Ole-Bjørn Rekk  

 


