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Referat fra årsmøte i Haugastøl vel 
avholdt i skolehuset Skjærtorsdag 28. mars 2013  

 
 
Saksliste: 
Årsberetning 
Regnskap og revisors beretning 
Valg – valgkomiteens innstilling 
 
Følgende tilleggssaker: 
Orientering fra sti- og løypekomiteen 
Flytting av årsmøte 
Kontingent 
Eventuelt 
 
 
Tom W. Konow ledet årsmøtet og ønsket velkommen til 42 frammøtte. Det var ingen 
merknader til innkallingen. 
 
Sak 1) Årsberetning: 
Årsberetningen, som gir et godt bilde på arbeidet som blir gjort i Haugastøl vel gjennom 
året, ble gjennomgått. Arbeidet ble omtalt som bra og årsberetningen ble godkjent. 
 
Sak 2) Regnskap: 
Siv Wulff orienterte om regnskapet. 20 medlemmer hadde ikke betalt kontingent for 2012 
pr. årsskiftet.  Medlemmer som fortsatt ikke har betalt kontingenten for  2012 etter 2. 
gangs purring innen årsmøtet vil bli strøket av medlemslisten.  Samtidig ønsket hun alle 
nye mail-adresser velkommen og en påminnelse om at endringer i både e-mail og 
postadresser blir sendt til henne omgående for oppdatering i medlemsregisteret.  Revisor 
roste et ryddig og flott regnskap. 
 
Sak 3) Valg: 
Styret i Haugastøl vel består av følgende for kommende år: 
 
Styreleder:     Tom W. Konow  ikke på valg 
Nestleder:     Knut Blom-Sørensen ikke på valg 
Styremedlem/kasserer:  Siv Lingaas Wulff  på valg - gjenvalgt for 2 år  
Styremedlem/ansv. sti og løype: Torhild M. Flaskerud på valg - gjenvalgt for 2år 
Styremedlem:   Arne Bjerke   ikke på valg 
Styremedlem:    Olaf Sundrehagen  ikke på valg 
 
Varamedlem:   Sverre Herleiksplass på valg – gjenvalgt for 1 år 
Varamedlem:   Vidar Kvarstein  (ny) valgt for 1 år 
 
Ovenstående er i tråd med valgkomiteens innstilling. 
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Etter mange år har takket Bjørn Jensen for seg som webansvarlig i HV.  Jan-Erik 
Heggholmen ble ønsket velkommen som ansvarlig for den videre utvikling på dette 
område. Haugastøl Vel takker Bjørn for et stort arbeid han har lagt ned gjennom mange år. 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Einar Langlo (leder)    ønsker ikke gjenvalg 
Bente Krokeide    ønsker ikke gjenvalg 
Erik Hatlem     ønsker ikke gjenvalg 
Knut Blom-Sørensen (repr. fra styret) valgt for 1 år 
 
Haugastøl Vel retter en spesiell takk til Egil Langlo for godt arbeid i valgkomiteen. 
 
Ny valgkomite består av: (velger leder selv) 
Gustav Mohn    1 år 
Jan Erik Larsen    1 år 
Knut Blom-Sørensen - gjenvalg  1 år (repr. fra styret) 
 
Ovenstående er i tråd med vedtektenes krav. 
 
Tilleggssaker: 
 
Orientering fra sti- og løypekomiteen:  
HV jobber aktivt for at området vårt skal ha best mulig kvalitet på løypenettet. Dette er ikke 
alltid like lett da alt skal klargjøres med kommune og grunneiere, noe som tar tid. En har 
likevel oppnådd et bra tilbud i år takket være hjelp fra Jan Holden i Ustaoset Vel på 
løypetraseen fra Lysthus samt en kjempejobb forøvrig utført av Sverre Herleiksplass, godt 
støttet av Vidar Kvarstein. Praktisk talt alle løyper er sporsatt, bortsett fra Nygård-Krækkja. 
I tillegg til dette har Haugastøl vel i år for egen regning (etter mange anmodninger og uten 
støtte fra Hol kommune), kjørt og sporsatt løypa fra Lægreid til Tuvakrysset. Dette var en 
stor jobb under forholdene som ble flott utført av Sverre Herleiksplass.  Styret vil fortsette å 
jobbe aktivt for løypenettet i Haugastøl vel og takker for gode tilbakemeldinger. 
 
Flytting av årsmøte: 
Styret har foretatt en spørreundersøkelse hos medlemmene ang. flytting av årsmøte til 
august, noe som ikke gav noe klart resultat. Saken ble derfor igjen tatt opp på årsmøtet og 
en avstemming viste at det blir ingen flytting!  Årsmøtet blir fortsatt avholdt Skjærtorsdag i 
påsken. Svein Bære kunne tenke seg et ”allmannamøte” på høsten også. Her ble ingen 
avgjørelse tatt. 
 
Kontingent til Haugastøl vel: 
Kontingenten forblir kr. 300.-. 
Gustav Mohn ønsket at vi skulle sette av overskuddet på høyrente. Dette er delvis allerede 
gjort. Dag Johansen var bekymret for at vi kan miste støtten til løyper av Hol kommune 
fordi vi har ”penger på bok”. Dette skjer nok ikke. 
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Eventuelt: 
Vår nye webansvarlige, Jan-Erik Heggholmen, ble presentert for årsmøtet.  Han ga en 
orientering om oppbyggingen av web-siden. Det er nå blitt slik at den gamle web-adressen 
blir opprettholdt: www.haugastoel.no. 
Innspill fra medlemmer kan sendes enten til styret eller direkte til Jan-Erik Heggholmen. 
 
Fra D. Schouw-Hansen kom det inn et forslag til endring av vedtektene med henblikk på 
reduksjon av antall styremedlemmer - fra seks (6) til fire (4) og ingen varamenn. Dette ble 
nedstemt. Vår revisor K. Rivelsrud mente dette var et riktig valg. 
 
Jan Erik Larsen etterspurte kontakt med gruppa som jobber for Hardangerviddatunnel. Vi 
kan bare avvente hva som kommer i NTP, men styret følger med. 
 
Anne Marit Gran hadde et ønske om gangveg mellom Ustaoset og Haugastøl pga stor 
trafikk.  Fra styrets side ble det kommentert at en henstilling om dette nok ikke ville bli høyt 
prioritert hos vegmyndighetene og viste i den sammenheng til vellets søknad om 
gangsti/lys fra stasjonen til Turistsenteret.  Sistnevnte ligger imidlertid nå i kommunen og 
hos Statens vegvesen. Kommunen har satt saksbehandler på prosjektet. 
 
Statens vegvesen, Mesta og Haugastøl Vel har et godt samarbeid når det gjelder kjøring til 
og fra hyttene innenfor bommen i dårlig vær.  Det blir imidlertid presisert at om været er 
dårlig, må det undersøkes om vegen er åpen eller kolonnekjørt/stengt innen man 
begir seg innover fjellet.  Farlige situasjoner kan oppstå! 
 
 
Haugastøl 2. april 2013 
Torhild M. Flaskerud (referent) 
 
 
 
 
Tom W. Konow (styreleder)   Jan-Erik Heggholmen (medlem HV) 
 
 


