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REFERAT FRA ÅRSMØTE I HAUGASTØL VEL (HV) SKJÆRTORSDAG 
 

17. APRIL 2014 
 

 
Saksliste: 
1)Årsberetning 
2)Regnskap 
3)Valg –valgkomiteens innstilling 
 
Følgende tilleggssaker: 
a)Orientering fra sti- og løypekomiteen 
b)Kontingent 
c)Eventuelt (med forbehold om tid - se vedtektene §6) 
 
Fra Haugastøl Vel møtte følgende styremedlemmer: 
Tom W. Konow, Siv Wulff, Arne Bjerke, Olav Sundrehagen og Torhild Flaskerud. 
Knut Blom Sørensen var som vanlig på jobb for DNT som brefører. 
 
Tom W. Konow ønsket velkommen til 32 frammøtte og beklaget at Haugastøl hadde mistet Vidar 
Kvarstein siden forrige årsmøte. Han gav ordet til leder av valgkomiteen, Gustav Mohn som holdt 
minneord.  Han takket hele Kvarstein familien for alt de har vært for så mange. Haugastøl vil ikke 
bli det samme nå som Vidar er borte. De var alltid klare for å yte service som transport til hyttene, 
ved osv. Han lyste fred over Vidar’s minne. 
 
1 Årsberetning: 
Årsberetning ble gjennomgått og godkjent. 
 
Tom W Konow orienterte om styret’s arbeid som i hovedsak har vært fokusert rundt sti- og løyper. 
Han fortalte videre om utfordringene man har med Hol kommune for å få gjennomført midlertidige 
løyper i påvente av ny rullering av sti- og løypeplan.  Denne kommer tidligst i 2016. HV fikk etter 
mange møter, brev og e-post lov til å kjøre rundløype på Lillevann - men uten kompensasjon fra 
kommunen. 
 
HV fikk også muntlig klarsignal til å legge spor ved siden av eksisterende transportløyper over 
Nygårdsvann til Ustekveikja og tilbake langs Rallarvegen - basert på at grunneiers tillatelse ble 
innvilget;  videre at dette kunne gjøres uten kompensasjon fra kommunen og at grunneier fraskrev 
seg tilskudd. Dette ble klarert. Vellet’s søknad ble likevel avslått - etter styret’s mening på et meget 
«ullent» grunnlag.  Kommunens tilsagn forelå kun muntlig hvorfor avslaget vanskelig lot seg 
imøtegå fra styret’s side.  
 
Styreleder var meget kritisk til kommunens administrative behandling av begge ovenstående 
saker.  Der må stilles spørsmål ved prosessen, spesielt i lys av av der foreligger tillatelse til å drive 
kiting på Lillevann, at man hadde til hensikt å foreta merking av  rein fra helikopter i den mest 
sårbare tiden for dyrene etter en hard vinter og nært tid for kalving;  og ikke minst - man synes å ha 
få betenkeligheter med å tillate Skarverennet med over 12,000 personer og ditto opplegg midt i 
reinområdet for Nordfjella! 
 
Administrasjonen følger sine regler til punkt å prikke innkl. å sende saken på høring - - for så til 
slutt å gå på tvers av alt som er sagt og gi tillatelse.  Det er her menigmann slutter å forstå. 



       Haugastøl Vel, Storevarden 12, 5114 Tertnes  -  Bankgironr. 2333.56.61117  -   Org.nr. 988 683 205   

 

 
I lys av ovenstående vurderes det fra styret’s side å anmode om et møte med rådmann og 
ordfører.  Det kan synes som om man er utsatt for svært ulik behandling.  Årsmøtet gav sin 
tilsluttning til slikt møte. 
 
Det var en engasjert forsamling som møtte og kommentarene var mange - bl. a.: 
 

 Rune Ulvik - stor forskjellsbehandling Geilo/Haugastøl i løype-sammenheng. 

 Svein Berle - var blitt oppmerksom på skiltene på Geilo som ber folk sende bidrag til løyper 
på SMS, noe HV har takket nei til grunnet lavere standard på sine løyper. I tillegg til sti og 
løyper var han engasjert i tunnel over Hardangervidda, han ønsket ikke miljøtunneler. 

 Dag Schouw- Hansen - har et poeng når han mener at GJFF bruker alt de kan for å sperre 
for HV’s utvikling - ref. løype Lillevann og Ustekveikja. Han mener saken bør  legges fram 
for fylkesmannen. 

 
Omsøkte gangveg Haugastøl stasjon - Haugastøl Turistsenter synes å ligge godt an hos Statens 
vegvesen og følges tett opp. 
 
Ref. påbygg til eksisterende hytte eller anneks - etter siste endring omkring kommunens krav til 
parkeringsplasser ble der endel protester, bl. a. fra Statens vegvesen.  Saken har nå funnet sin 
løsning og konklusjonene ble derfor tatt inn i HV’s årsmelding;  det refereres imidlertid her først og 
fremst til kommunens hjemmeside. 
 
2 Regskap 
Siv Wulff gikk gjennom regnskapet som ble godkjendt.  Geir Hovland hadde kommentar omkring 
revisor’s rapport. Dette blir ordnet umiddelbart. 
 
3 Valg 
Valgkomiteen har bestått av: 
Leder Gustav Mohn, repr. fra HV-styre Knut Blom Sørensen og Jan Erik Larsen. 
Jan Erik Larsen presenterte resultatet av valgkomiteens arbeid som følgende: 
Gjenvalg: 
Tom W Konow  - 2 år 
Arne Bjerke   - 2 år 
Olaf Sundrehagen  - 2 år 
Knut Blom Sørensen - 1 år (for å tilpasses riktig sammensettning v/styrevalg) 
Siv Wulff og Torhild Flaskerud - ikke på valg. 
Varamedlemmer: 
Sverre herleiksplass - 1 år 
Jan Erik Heggholmen - 1 år (ny) 
 
Ny valgkomite består av: 
Knut Blom Sørensen 
Per L. Oppheim - ny 
Jan Erik Larsen 
Gustav Mohn ønsket ikke gjenvalg. 
 
Tilleggssaker: 
a) Orientering fra sti- og løypekomiteen 
Tom W. Konow og Torhild Flaskerud orienterte om arbeidet med sti og løyper, noe som ikke er 
enkelt i forhold til Hol kommune (ref. ovenstående). Det er likevel en bedre standard på løypene nå 
enn tidligere. Sverre Herleiksplass får hjelp av Roald Kaupang og løypemaskin fra Ustaoset til 
løypekjøringen. Dette fungerer bra. 
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b) Kontingent 2014 
Kontingenten blir uendret i 2014, den er fortsatt kr. 300.-. 
 
c) Eventuelt 
I forbindelse med sti og løyper mente Gustav Mohn at vi skal engasjere politikere.  I første omgang 
mener styreleder at vi skal be om et møte med ordfører og rådmann som nevnt ovenfor. 
 
Fru Olavsen - savner togstopp på Haugastøl og vil at Velet skal engasjere seg for å få til 
behovstopp slik at tog kan benyttes i stedet for bil i helgene, evnt. buss som korresponderer. Knut 
Blom Sørensen vil se inn i dette. 
 
Der ble reist spørsmål på møtet hvorvidt HV hadde kjennskap til bygging av veg utover Tangen.  
Styreleder har hørt om slikt prosjekt, men påpekte at dette er ikke en Vel-sak.  Såvidt forstås stiller 
både kommunen, grunneiere (Halne sameige) og den enkelte hytteeier seg positivt til dette. 
 
Haugastøl Vel ønsker flere medlemmer og styret arbeider med dette for øyet; jo flere medlemmer, 
dess større påvirkningskraft! 
 
Når det gjelder passsering bom Haugstøl v/stengt/kolonnekjørt veg går dette for det meste bra, 
men medlemmene anmodes om å stoppe og sjekke at bommen går ned etter passering slik at ikke 
biler sniker seg inn og forsvinner inn på Vidda.  Kontakt i vegbanen for åpning av bommen ved 
kjøring vestfra har vært noe ustabil i vinter;  om dette skjer vil den gamle «trekkspillbommen» bli 
brukt i kombinasjon med stengt bom i Ørterdalen. 
 
Gustav Mohn stilte et spørsmål vedr. stenging av rv.7 grunnet reinsdyra. Er dette en 
maktdemonstrasjon? 
 
Stien fra Vikastølen til Bjønnabu er merket, men litt vanskelig å finne over de siste myrene nær 
Bjørnabu. 
 
Tom W. Konow takket de fremmøtte og ga uttrykk for ønske om innspill fra medlemmene gjennom 
året på saker styret kan jobbe med . Det er sti- og løyper som er førsteprioritet. 
 
Jan Erik Larsen ble valgt til å undertegne møteprotokollen p.v.a. årsmøtet. 
 

 

Haugastøl Vel 
 
 
 
__________________________________ 
Torhild Flaskerud - ansvarlig sti- og løyper 
     samt referent for årsmøtet (sign.) 
 
 
 
___________________________________  ________________________________ 
      Tom W. Konow - styreleder (sign.)       Jan Erik Larsen (sign.) 
  
             
 
 
Sokna/Tertnes, 02.05.14 


