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Referat fra årsmøtet 
9. april 2009 

 
Møtet ble holdt i Skolehuset på Haugastøl skjærtorsdag, 9. april 2009. Møtet ble ledet av 
Jan Erik Karlsen og 26 stemmeberettigede møtte frem. 
 
Sakliste: 
1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og årsberetning 
2. Regnskap og revisjonsberetning 
3. Valg 
Tilleggssaker 
a. Orientering fra leder i sti- og løypekomiteen 
b. Orientering fra arbeidsgruppe ’vei’ 
c. Eventuelt 
 
Jan Erik Karlsen ønsket velkommen og orienterte om en gledelig medlemsøkning etter en 
vervekampanje gjennomført av Siv Wulff.  
 
Sak 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og årsberetning 
Ingen bemerkninger  Godkjent 
 
Sak 2. Regnskap og revisjonsberetning 
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Erik Hatlem, regnskapet for 2008 ble gjort opp 
med et overskudd på kr 89.453 og vi har en meget positiv utvikling i vellets økonomi. 
Det er stor vilje til å yte ekstratilskudd til sti og løype fra medlemmer og andre hytteeiere 
på Haugastøl. Dette tolkes som at alle ønsker gode løyper i vårt nærområde. 
 
I 2008 er det kjøpt inn ny valse og skrape for løypepreparering. 
 
Leder Haugastøl Vel gjorde oppmerksom på at det ikke er mange år siden vi var i motsatt 
situasjon med for lite penger på konto og gav en stor takk til de frivillige bidragsyterne. 
 
Revisor Kjetil Rivelsrud har revidert regnskapet, revisorberetning var kun distribuert til 
medlemmer med e-postadresse og lagt ut på hjemmesiden før årsmøtet. 
Revisorberetningen legges ved årsmøtereferatet. 
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent 
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Sak 3. Valg 
Styreleder takker for seg etter 5 år i styret og oppfordret medlemmene til å stille opp ved 
evt. forespørsel om styreverv i vellet. Det har vært virkelig berikende å bli kjent med så 
mange av våre medlemmer og delta i arbeidet med våre felles interesser på Haugastøl. 
 
Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteen ved Per Sørlie 
Valget fikk følgende enstemmige resultat: 
 
Styreleder: 
Erik Hatlem  Har 1 år igjen av inneværende valgperiode 
 
Styremedlemmer: 
Torhild Flaskerud 2 år 
Guri Olsen  2 år  
Siv Wulff  2 år 
 
Varamedlemmer: 
Bjørn H P  Jensen  1 år (gjenvalg) 
Bjørn Bruvoll   1 år (ny) 
 
Følgende styremedlemmer var ikke på valg i år: 
Erik Hatlem  
Knut Blom-Sørensen 
Vidar Kvarstein 
 
Styret og varamedlemmer ble presentert for årsmøtet, Knut Blom Sørensen og Vidar 
Kvarstein var forhindret fra å møte. 
 
Valgkomiteen blir sittende med unntak av HV representanten som endres til styremedlem 
som ikke er på valg i 2010, ref. §6 pkt. d i vedtektene: 
Einar Langlo 
Per Sørlie 
Per Opheim 
Guri Olsen (fra HV styret) 
 
Valgkomiteen velger selv sin formann. 
 
Tilleggssaker: 
 
a) Orientering fra leder Sti og løype 
Guri Olsen informerte om utviklingen, det er montert navneskilt i løypekryssene ihht. 
årsmøtevedtaket. Vi har benyttet sporsettingsmaskinen fra Ustaoset i løypen mot Lysthus 
og i bakken opp fra Embretstølen og kommer til å fortsette med det basert på det gode 
resultatet.  
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Årsmøtet ønsket en økt kvalitet på løypene og oppfordrer styret til å tenke nytt. Det er 
spesielt behov for bedre preparering og sporsetting på sydsiden. 
 
Ønske om sporsetting innover Nygårdsvann. 
 
Seniorløypen ønskes sporsatt og da må løypen legges noe om slik at skråning unngås. 
 
Kapasiteten på løypepreparingen må økes, vi er spesielt sårbar og det vises nå når Vidar 
er skadet i foten.  
 
Guri oppfordrer medlemmene til å være mer aktiv ovenfor henne og sti og løype, send e-
post eller ring vedrørende nye forslag til løyper eller andre tips og råd. 
 
b) Orientering fra arbeidsgruppe ’vei’ 
Gustav Mohn informerte om en positiv utvikling i samarbeidet med vegvesenet og 
entreprenørene som står for brøytingen. Det er lenge siden tilkomst og parkeringsplasser 
har vært så bra som nå. 
 
Det vil fortsatt være behov for et bindeledd mellom hytteeierne vest for bommen og 
vegvesenet, arbeidsgruppe ’vei’ vil derfor måtte opprettholdes i årene som kommer. 
 
Arbeidsgruppen er takknemlig for at HV har bevilget inntil kr. 2.000,- for å dekke 
kostnader ifm. møter i etterkant og forkant av vintersesongen 09/10. 
  
Det ble uttrykt en stor takknemlighet fra styret i HV for det arbeidet arbeidsgruppen har 
utført og resultatene som er oppnådd. 
 
c) Eventuelt 
Påskeskirennet i Storbakken går som planlagt, det er ytret ønske fra arrangementkomiteen 
om hjelp til rennet. Medlemmer ble oppfordret til å ta kontakt med arrangementkomiteen 
under rennet, alternativt kan styret i HV formidle kontakt. 
 
Påtroppende styreleder Erik Hatlem takket Jan Erik Karlsen for en vel utført jobb i HV 
styret og som styreleder. 
 
 
Bergen 02.05.2009  
 
For styret i Haugastøl Vel 
 
Jan Erik Karlsen, avtroppende styreleder Haugastøl Vel 
 
Vedlegg:  - Revisorberetning for regnskapsåret 2008 
  - Giro for medlemskontingent 2009 






