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REFERAT FRA ÅRSMØTE I HAUGASTØL VEL SKJÆRTORSDAG 
 

24. MARS 2016 
 

 
Saksliste: 
1) Årsberetning-gjennomgang og kommentarer 
2) Regnskap og revisors beretning 
3) Valg –valgkomiteens innstilling 
 
Følgende tilleggssaker: 
a) Orientering fra sti- og løypekomiteen 
b) Brøyting på Haugastøl etter Olaf Sundrehagens bortgang 
c) Orientering fra Høgfjellskonferansen – Statens vegvesen 
d) Bruk av løypemaskin – ref. diskusjon forrige årsmøte 
e) Orientering om eiendomsskatten (om vi har fått informasjon fra HK) 
f)  Eventuelt 
 
 
Fra Haugastøl vel møtte følgende styremedlemmer: 
Tom W Konow, Siv L Wulff, Hans-Erik Wiig, Arne Bjerke, Jan Erik Heggholmen og Torhild M 
Flaskerud. 
 
Styreleder Tom W Konow ønsket velkommen til 67 frammøtte + og overlot ordet til formann i 
valgkomiteen Jan Erik Larsen som holdt minneord over to store profiler vi har mistet på Haugastøl. 
 
Gustav Mohn gikk bort ved en ulykke 16/9-2015 og han vil bli husket som mangeårig styreleder i 
HV og arbeidet han fikk igangsatt når det gjelder avkjøringer og parkeringsplasser. 
Olaf Sundrehagen skulle vært på styremøte den 6. februar, men ble brått revet bort. Han vil bli dypt 
savnet av oss alle. Han var en som sto på for oss både med brøyting og andre 
entreprenøroppgaver. Han var en kar med smil om munnen, alltid positiv. Store sko skal fylles etter 
han. 
 
 

1) ÅRSBERETNING 
Konow gikk gjennom årsberetningen som ble kommentert på enkelte punkter.  Han 
henviste til vårt bidrag fra Hol kommune (HK) ang. sti og løyper, noe som ikke står i forhold 
til 40% andel av eiendomsskatt og antall hytter her på Haugastøl. Vi har etter purringer på 
medlemskontingent o.a. kommet fram til totalt 561 hytter. Han orienterte videre om 
skiltprosjektet som ble gjennomført i sommer, et samarbeid mellom Hol kommune, 
Buskerud fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Standard på skiløyper kommer som eget 
punkt. Det er fortsatt dårlig med togstopp, men der skjer det lite. Styreleder møtte også i år 
til Høyfjellskonferansen på Storefjell i regi av Statens vegvesen.  SV har planer om to 
miljøtunneler på Hardangervidda, men ikke vedtatt. Vi må vente og se. 
Schouw-Hansen kunne fortelle at miljøtunnel kommer uavhengig av hvor den neste 
stamvegen kommer. Dette hadde Aksnes (ass. Vegdirektør) bekreftet på et møte. 
Gangstien er bygget fra stasjonen til turistsenteret.  Skiltet til Johs. Gjerstad (Raggebekken) 
blir fjernet til sommeren. 
Per Sørlie hadde kommentar til eiendomsskatten, noe som kommer i eget punkt. 
Stor økning i renovasjonsavgiften (87.5%) er et resultat av at fondet er brukt opp i HK. Iflg. 
Hol kommune er beløpet utregnet etter selvkost. 
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Det ble opplyst at Mesta er inne som vedlikeholdsaktør fem år fram i tid. De er enklere å 
forholde seg til ved kolonne og stengt veg for å kunne kjøre til hyttene sørvest for bommen. 
 
 

2) Regnskap og revisors beretning 
Siv Wulff orienterte om regnskapet som er revidert og funnet i orden. Vi har kun 337 
medlemmer til tross for stor innsats ved en vervekampanje, oppsetting av plakater etc. 
Per Sørlie etterlyste regnskapet fra Haugastøl trafikk ltd. som Gustav Mohn startet.  
Nåværende styre har ikke hatt befatning med dette og det har i ettertid kunnet konstateres 
at selskapet ble avviklet høsten 2006.  Selskapet figurerer ikke lenger i norske registre.  
Regnskapet ble distribuert til interesserte parter i sin tid. 
 
 

3) Valg 
Valgkomiteen har bestått av Jan Erik Larsen, Per L Opheim og Arne Bjerke (repr. fra styret) 
 
Valgkomiteens innstilling er følgende: 
 
Tom W Konow  2 år styreleder 
Siv Wulff   2 år regnskap 
Torhild Flaskerud  2 år sti/løype 
Hans-Erik Wiig  1 år inn som styremedlem etter Olaf Sundrehagen 
Sverre Herleiksplass  1 år vara 
Arne Bjerke og Jan Erik Heggholmen – ikke på valg 
Nytt varamedlem til styret er Arild Remme - valgt for 1 år 
 

 
Fra tilleggssakene: 

 
a    Orientering fra sti- og løypekomiteen 

Flaskerud og Konow orienterte om sti og løyper på Haugastøl og forholdet til Hol kommune. 
Det er ingen enkel oppgave for oss å forbedre løypenettet utover det som er bestemt i sti 
og løypeplan for Hol kommune, men vi forsøker. Generelt planarbeid er nå i gang i Hol 
kommune og vi skal sende inn innspill til ny sti og løypeplan sammen med de andre 
løypeområdene bortsett fra Geilo som er fullfinansiert.  
Tilskuddet vi har fått fra kommunen, som et foreløpig bidrag, strekker ikke langt dersom vi 
hadde fått lov til å utvide løypenettet til maskinpreparering på nordsiden. I tillegg til at vi må 
følge vedtatt plan ligger også kommunen i konflikt med Johs. Gjerstad som eier eiendom 
72/2.  Denne strekker seg fra Hyllun til Kvasshovd, se også avsn. om tilkomst mot Embret 
og Hallingskarvet iflg. Årsberetningen.  Av alle løyper vi kjører i vinterferie og påske er det 
kun løypene på nordsiden (bortsett fra Lillevann) vi får riktig kompensasjon for fra Hol 
kommune. 
 
Vi forsøker med det utstyret vi har å oppnå så bra standard som mulig, men værforholdene 
har vært vanskelige denne sesongen. Sverre Herleiksplass har hatt hjelp av Jan Holden, 
Roald Kaupang og Asbjørn Trageton til dette arbeidet. 
 
Kommentarer fra fremmøtte til ovenstående: 
Skattum klaget på dårlig skilting til seniorløypa. Denne løypa har forøvrig vært veldig dårlig 
da det kom overvann på isen og lite snø i etterkant. 
 
Skulstad ønsket en kobling med løypene fra Steinvika. Ønsker bedre løype opp Karidalen 
som forbindelse til løypenettet forøvrig. 
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Arild Remme er glad for å være vara til styret da han ønsker å bli kjent med oss og være 
med på jobben for å forbedre løypenettet. 
 
Gjertsen ønsker maskinkjørt løype fra Ustaoset fram til Bjørnabu. Årsak til at dette er 
vanskelig grunnet disputten mellom Johs. Gjerstad og Hol kommune som nevnt. 
På grunn av dialogen med Hol kommune mener Per Sørlie og Schouw-Hansen at HV skal 
gå i dialog med Geilo velforbund - se også pkt. e). 
 
På spørsmål fra Eknes om vi samarbeider med Ustaoset er svaret Ja. 
 
I og med at vi for inneværende sesong vil motta høyere løypebidrag fra kommunen, mente 
Skulstad vi nå kan kjøpe tyngre utstyr og få en bedre standard!!   

 
b Brøyting 

Dersom det skal utføres brøyting på parkeringsplassene etter påske blir dette utført av Liv 
Sundrehagen i regi av Harald Medgard 913 98780. For fremtidig arbeid med brøyting av 
plassene er det flere som er interessert;   
Liv Sundrehagen kommer med tilbakemelding for videre brøyting innen 1. juni. I tillegg til 
Sundrehagen har det kommet innspill fra Roald Kaupang, Haugastøl og Asbjørn Trageton i 
Geilo Maskin 
 
Koordinering av brøyting er Schouw-Hansen villig til å stå for slik at vi får en 
sammenheng og ikke forskjellige aktører på forskjellige plasser.  Videre mente både han og 
Nils Fossen at det hadde vært greit/mest fleksibelt med samme aktør både for løyper og 
brøyting. Roald Kaupang har her en fordel i og med han har tilhold på Haugastøl. 
 
Schouw-Hansen gav uttrykk for at HV bør engasjere seg i dette. 
 

c   Høgfjellskonferansen 
Konow deltok på konferansen og dette er referert i Årsmeldingen.  Se forøvrig pkt. f), II 
nedenfor. 
 

d Bruk av løypemaskin 
Det jobbes hele tiden med forbedring av løypenettet og eventuell bruk av løypemaskin på 
nordsiden. Dette er klart et emne som fenger og det ble en hel del diskusjon på møtet.  Hva 
man ønsker å gjøre for fremtiden vil danne basis for styrets innspill til kommende sti- og 
løypeplanen i HK.  Kan vi få til delvis buk av tråkkemaskin som ikke tar hele budsjettet?  Til 
orientering bruker Budøla-Odnak løypeområde kr 250.000 pr sesong.  Se her også pkt. f) 
nedenfor. 
 

e Eiendomsskatt 
 Per Sørlie og Schouw-Hansen hadde kommentar til beløpet som er avsatt til eiendoms- 
      skatt. 

Herrene mener at HV bør melde seg inn i Geilo velforbund da administrasjonen i Hol 
kommune føler et stort press fra disse når det gjelder løyper og eiendomsskatt.   
Kommunen kan ikke øremerke 40/60% og dessuten sies det at kommunen vil satse mer på 
sommerstier og ikke løyper. 
 
Dette ble imøtegått av Konow ut ifra at en kommune fritt kan disponere bruk av midler fra 
eiendomsskatt, men å fravike 40% som bidrag til stier og løyper ville bli vanskelig så høyt 
som kommunen har gått ut med denne intensjonen og slik dette forøvrig har vært håndtert. 
 
Det ble konkludert med at HV skal ha en dialog med Geilo velforbund, men vi skal ikke 
melde oss inn da vi ble frarådet dette av Pål Medhus, turistsjef og styreleder i Visit Geilo - 
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se også pkt. f) nedenfor. 
 

f Eventuelt 
 Følgende saker ble diskutert: 

I. I forbindelse med den midlertidige løypegodtgjørelsen fra HK til HV, nevnt under pkt. 
1) ovenfor, deltok Flaskerud og Konow Palmelørdag i et møte på Geilo med 8 av 
totalt 14 løypeområder i HK.  Geilo løypeområde var ikke tilstede.  Foranledning til 
møtet var et notat fra formannskapsmøte i HK, sak 32/16, som var kommet Oddnak 
- Budøla løypeområde i hende.  Dette ble referert til Årsmøtet og lyder som følger: 

 
Det utarbeides en ny fordelingsnøkkel for tilskudd til løypenemdene.  HK tar 

kontakt med løypenemdene og innleder dialog om hvordan en ny 

fordelingsnøkkel skal være med henblikk på å skape best mulig konsensus om 

fremtidig fordeling. 

 

Dette referer seg til de midlertidige tilskudd til løypeområdene - for HV’s del de 
omtalte kr. 158,156 fra renskap for 2014.. 
 
Det ble påpekt at ovenstående skiller seg vesentlig ut fra det som er holdningen i 
administrasjonen i HK, nemlig at det ikke blir endringer blir før revisjon av sti- og 
løypeplanen i kommunen. 
 
Imidlertid, med utgangspunkt i ovennevnte formannskapsnotat - og likeledes at 

løypeområdene ikke er tilfreds med de allokerte bidrag - er det tale om at 

løypeområdene ønskes å komme til enighet seg imellom hva man bør motta 

tilskudd for neste år - d.v.s. det blir i praksis frem til den nye SL-planen er 

ferdig.  Konklusjonen fra møtet er at hvert område skal ha en edruelig 

gjennomgang av hva som ville være et rimelig løypebidrag (med utgangspunkt i 

de kr. 158,156 og mulige utvidelser av løypetilbudet) og således gjøre felles 

front mot HK. Denne konklusjon ble også støttet av årsmøtet. 

 

 
II. Schouw-Hansen påpekte sterkt at HV bør ha fokus på Rv7 og utviklingen omkring 

øst/vest stamveg.  Indikasjonene er at valg av Rv7 som en av to stamveger vil få 
omfattende konsekvenser for hvorledes Haugastøl vil se ut i fremtiden.  Valg av 
stamveg nr. to vil finne sted til høsten.  Blant HVs medlemmer er det delte meninger 
omkring valg av Rv7 som stamveg og styret har derfor tatt det standpunkt at HV 
må forholde seg nøytralt omkring et slikt valg. 
 
Om utfallet skulle bli slik at Rv7 blir valgt som stamveg nr. to i en øst/vest 
forbindelse, må HV selvsagt engasjere seg for fullt for å oppnå best mulige forhold 
for medlemmene i ethvert henseende. 

 
 
Torhild M. Flaskerud - referent 
Sign. 
 
 
Tom W. Konow - styreleder  
Sign. 
 
Roar O. Nordvik (på vegne av fremmøtte medlemmer) 
Sign. 
 
Sokna/Haugastøl 29.03.16 


