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Referat fra årsmøte i Haugastøl vel 

Avholdt i Skolehuset Skjærtorsdag 5/4-2012 
 

 
Saksliste: 
Årsberetning 
Regnskap og revisors beretning 
Valg – valgkomiteens innstilling 
Følgende tilleggssaker: 
Orientering fra sti- og løypekomiteen 
Eventuelt 
 
Det møtte kun 12 medlemmer (mot 13 året før) utenom 4 fra styret.  
Noe som tyder på at vi gjør en grei jobb. 
 
Sak 1) Konstituering: 
Ingen merknader til innkallingen og Tom W. Konow ledet møtet i styreleders fravær. 
 
Sak 2) Årsberetning: 
Årsberetningen beskriver klart det som skjer i HV og styrets arbeid ble omtalt som veldig bra. Ellers 
ingen kommentar til årsberetningen som ble godkjent. 
 
Sak 3) Regnskap: 
Regnskapet ble lagt fram med et noe høyere forbruk og lavere inntekt enn siste sesong. Noe av 
dette skyldes mindre frivillig løypetilskudd og høyere takster for preparering av løyper med scooter. 
Det er sendt ut flere purringer til de som ikke betalte medlemskontingenten, noe som skaper mye 
ekstra arbeid. Pr. 18. mars var det fortsatt 9 stk. som ikke hadde betalt for forrige sesong og disse er 
strøket fra medlemsregisteret. Enighet om dette på årsmøtet. 
Kontingenten for medlemskap i Haugastøl vel forfaller i juni og er fortsatt kr 300.-. 
Regnskapet ble godkjent. 
 
Sak 3) Valg: 
Styrets leder ønsket ikke gjenvalg og følgende ble valgt inn i det nye styret for Haugastøl vel: 
 
Leder   Tom W. Konow    ny  2 år 
Styremedlem   Knut Blom-Sørensen    gjenvalg 2 år 
Styremedlem  Arne Bjerke     ny  2 år 
Styremedlem  Siv L. Wulff     ikke på valg 
Styremedlem  Torhild M. Flaskerud    ikke på valg 
 
Varamedlem  Bjørn Jensen     gjenvalg 1 år (webansvarlig) 
Revisor  Kjetil Rivelsrud    gjenvalg 1 år  
 
Valgkomite:  Bente Krokeide Schouw-Hansen  ny  1 år 
   Erik Hatlem     ny  1 år 
   Einar Langlo     gjenvalg 1 år   
   Knut Blom-Sørensen (repr. fra styret) ny  1 år 
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Olaf Sundrehagen og Sverre Herleiksplass ble av styret foreslått som nye medlemmer av styret. 
Begge har i etterkant av årsmøtet takket ja. I mangel av ett styremedlem tar Olaf Sundrehagen 
plass som fullt medlem av styret og Sverre Herleiksplass blir varamedlem.  
 
Med dette er styret igjen sammensatt slik vedtektene tilsier. 
 
Sak 3) Sti og løype: 
Det ble gitt en kort gjennomgang av arbeidet til sti- og løypekomiteen. Det som kan sies om løypene 
er at de holder bra standard etter at vi har fått hjelp fra Ustaosets løypemaskin på sydsiden. Ekstra i 
påsken dette året var at det pga snøforholdene ble kjørt løypemaskin fra Lægreid til Tuvakrysset, et 
samarbeid mellom Hol kommune og Haugastøl Vel. I etterkant av sesongen har vi fått tilbud fra 
Geilo Maskin AS om hjelp til preparering også på nordsiden til påske neste år. Årsmøtet var enig i at 
vi skal benytte oss av tilbudene både på syd- og nordsiden til neste påske, ellers er det en stående 
avtale om løypa til Lysthus. Denne blir kjørt med løypemaskin fra Steinkulpen og ned ved behov i 
vinterferien og påsken da det er vanskelig med scooter i denne delen av løypenettet. 
 
Sak 4) Eventuelt 
Løyper: Tine Johannesen kommenterte omleggingen av løypa mot Monsbu – ikke ønske om å følge 
turistløypa opp Ørterdalen, men dette vil variere etter snøforholdene i fremtiden. Det ble framsatt 
ønske om å arbeide mer med stier, bl.a. stien fra Vikastølen til Bjønnabu. Ikke alle er fornøyd med 
den nye traseen forbi Embretstølen. Kontakte Sverre Herleiksplass ang. dette. 
 
Web: Prosessen er i gang ang. modernisering av websiden vår. 
 
Vegsaker: Formannen orienterte generelt om vegsaker. Henstilte til medlemmene som parkerer på 
offentlige plasser å vise hensyn. Ellers er samarbeidet med Mesta veldig bra, parkeringsplasser blir 
vedlikeholdt og kjøring gjennom bommen blir respektert. 
Som forventet er det uenighet om vi skal være for eller imot Hardangerviddatunnelen. Styret har gitt 
et tilskudd til dette arbeidet tidligere. Dag Schouw Hansen presiserte at han er imot dette arbeidet. 
Han vil beholde Haugastøl som det er i dag, noe som kan bli vanskelig i fremtiden. Trailere vil kjøre i 
hele sommerhalvåret når Hardangerbrua blir åpnet. 
 
Jakt/fiske: HV skal følge opp saken ang. jakt helt ned i hytteområdet. Dette skal tas opp med Geilo 
Jeger og Fiskeforening (GJFF). Jaktterrenget er fra Lillevann og nordover, ikke helt ned i 
hytteområdet. Kartet som GJFF har lagt ut på sin hjemmeside må endres. 
 
Styret takket for et greit årsmøte, men skal ta med i neste års saksliste endring av dato for årsmøtet. 
Kanskje flere kan møte dersom dette blir flyttet fram til sommeren. 
 
Vår regnskaps– og medlemsregisteransvarlig Siv Wulff, (sivwulff@broadpark.no), ønsker flere 
mailadresser fra de av dere som fortsatt mottar informasjon fra oss pr. post, da dette letter arbeidet 
ved utsendelse av saker.  
 
Styret i HV ønsker innspill fra medlemmene. 
 
Gustav Mohn ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 
Takk for møtet! 
 
Haugastøl 11. april 2012.  
Torhild M. Flaskerud (referent) 
Tom W. Konow (sign.) Gustav Mohn (sign.) 
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