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REFERAT FRA ÅRSMØTE I HAUGASTØL VEL (HV) SKJÆRTORSDAG 
29. mars 2018 kl. 17:00 

 
Til behandling foreligger de etter vedtektene bestemte saker: 
 
1) Årsberetning-gjennomgang og kommentarer 
2) Regnskap og revisors beretning 
3) Valg –valgkomiteens innstilling 
 
Og dessuten følgende tilleggssaker: 
 

a) Orientering fra sti- og løypekomiteen - diskusjon rundt fremtidig bruk av 
tråkkemaskin, ref. vedlegg side 6. 

b) Behandling av øvrige innkomne saker som måtte foreligge til avgjørelse eller 
diskusjon (ref. vedtektenes §6) 

c) Eventuelt 
 
Fra Haugastøl Vel møtte følgende styremedlemmer: 
Tom W. Konow, Siv L Wulff, Hans-Erik Wiig, Arne Bjerke, Jan-Erik Heggholmen, Arild Remme og 
Torhild M. Flaskerud. 
 
Styreleder T. W. Konow ønsket velkommen til ca. 40 frammøtte medlemmer og presenterte styret 
som var på plass.  De som ikke kunne møte fra styret var Sverre Herleiksplass, ansvarlig for 
løypekjøring.  
 
Det var ingen kommentarer til innkallingen.  Følgende ble presentert og diskutert på møtet: 
 

1. Årsberetningen  
Denne ble gjennomgått og i noen grad kommentert av styreleder.  Der var ingen 
kommentarer fra de fremmøtte til beretningens innhold. 
 

2. Regnskap og revisors beretning 
Ingen kommentar til regnskapet og revisors beretning. 

 
3. Valgkomiteens innstilling 

Leder av valgkomiteen, Jan Erik Larsen, orienterte. Det er tre av medlemmene som går ut 
av styret etter denne sesongen:   Styreleder Tom W. Konow, controller Siv L. Wulff og 
ansvarlig sti og løype Torhild M. Flaskerud. 
 
I det nye styret blir Dag Schouw-Hansen ny styreleder, valgt for 2 år.  I tillegg: 
Arne Bjerke    - gjenvalgt for 2 nye år 
Hans Erik Wiig  - ikke på valg 
Jan-Erik Heggholmen - ikke på valg 

 Arild Remme   - opprykk fra varamedlem, valgt for 2 år 
Trine-Lise Falck Gjertsen - nytt medlem, valgt for 2 år 

  
 Lars Bjerke   - nytt varamedlem  
 Sverre Herleiksplass - fortsetter som varamedlem 
 
 Ny valgkomite består av følgende: 
 Mads Rådalen 
 Anne Kristin Drolsum 
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 I tillegg kommer ytterligere ett medlem som velges av det nye styret 
 

Resten av årsmøtet gikk med til innlegg/diskusjon rundt sti- og løyper: 
Styreleder redegjorde for situasjon omkring løyper på Haugastøl;  hvilken standard og kvalitet på 
løypene ønskes i fremtiden - og hvorledes skal en bedret standard kunne oppnås med henblikk på 
vellets økonomi/økning av fremtidige årsinntekter.   
 
Haugastøl Vel er av flere blitt sammenlignet med Ustaosets Vel når det gjelder kvaliteten på 
løypenettet der - se kommentarer i årsberetningen.  Fra kommunen får Ustaoset et tilskudd som er 
nesten fire ganger så stort som vårt og de har økonomi til å drifte sin egen tråkkemaskin.  Det er 
kommunestyret som bestemmer hva Haugastøl Vel/Haugastøl løypeområde får av årlige tilskudd - 
og der er ikke alle løypene tatt med i vurderingen. 
 
Etter påtrykk fra medlemmene om bedre løypekvalitet, og en Sverre Herleiksplass som ikke har 
kunnet drive på som før, ble det gjordt avtale med  AsbjørnTragethon/Geilo Maskin for kjøring på 
nordsiden og Jan Holden/Ustaoset for kjøring på sydsiden - alt på timebasis. Løypene på 
Nygårdsvann og Sløddfjorden samt løypa fra Nygårdsvann til Krækkja ble kjørt av Sverre 
Herleiksplass som tidligere. I tillegg til dette har han stått for stikking av løypenettet. Mye ros for 
løypene på vanna. 
 
Styreleder orienterte om utviklingen av løypenettet gjennom åra;  dette har nå  blitt bra, men 
økonomien tåler ikke en videre ønsket utvikling slik at det må gjøres noen tiltak. Dette året, som 
mange år tidligere, har det vært vanskelige forhold i fjellet. Det har vært store skavler og vi har 
måttet benytte tyngre utstyr. Der er 561 hytter totalt på Haugastøl, men kun 345 er betalende 
medlemmer i vellet;  der har vært utført et betydelig arbeid med å endre på dette.  Kun 15 meldte 
seg inn. 
 
Det ble diskutert forskjellige tiltak for å bedre økonomien som å øke medlemsavgiften, eksempelvis 
kr 500 kombinert med frivillig løypeavgift på kr 800/1,000 til samtlige hytteeiere.  Turistsenteret er 
ikke medlem, som beskrevet i årsrapporten, men om de av forskjellige grunner ikke ønsker å være 
medlem er det intet i veien for at de kan gi et bidrag.  40% av eiendomsskatten kommer vi nok ikke 
til å nyte godt av - i alle fall ikke som opprinnelig tiltenkt. 
 
Dette året har styret søkt om tilskudd til løypekjøring gjennom Sparebankstiftelsen Sparebank1 
Hallingdal og Valdres. Vi ble innvilget kr  9.100 som vil bli utbetalt i juni. 
Det kan søkes om tilskudd hvert år. 
 
Innspill fra medlemmene: 
 
Roar Nordvik mente vi kunne sjekke med Kartverket for å få tilgang til de hyttene som ikke er 
medlemmer - og føler ellers som styret at man ikke kan «tømme kassen». 
 
Henrik Reistad synes løypenettet har blitt veldig bra, men ønsker løyper kjørt opp fra julehelgen. 
Han mener vi ikke kan stoppe utviklingen og mener at betalingsviljen er stor. Ønsker tråkkemaskin 
og nevnte i den sammenheng leasing som en mulighet. 
 
Kari Thomassen mener at løypene dette året er flotte. 
 
Lars Bjerke mener vi må få til en ordning slik at alle kan betale inn kr 1000 til løypekjøring. 
Han sammenlignet med andre destinasjoner hvor slik betaling er gjengs. 
 
Styreleder kommenterte. Årsaken til at vi har «investert» i slike løyper denne sesongen er for å 
forsøke å få til en bedre betalingsvilje i årene framover. 
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Arild Remme, nå medlem av det nye styret, har forståelse for at avtroppende styre har stanget 
hodet mot veggen når det gjelder kommune, grunneiere og begrenset medlemsmasse. Det er 
mange som må kontaktes for å få lov til å kjøre og han refererte til diskusjoner med Asbjørn 
Tragethon. 
 
Schouw-Hansen var fornøyd med løypene på nordsiden, men savnet spor (dette ble imidlertid 
utført Langfredag).  Som ny styreleder vil han ta skritt for å øke vellets inntjening - herunder 
henvende seg til samtlige hytteeiere på Haugastøl (eksisterende medlemmer så vel som dem som 
ikke er det). 
 
Else Hendel ønsker slike løyper det er nå. 
 
Vegard Vårdal mener vi må få opp skilt i løypene og skaffe oss Vips. 
 
Laila Skår savnet også spor på nordsiden. Det var bedre med scooter. 
 
Tom Kunhle mener vi må gjøre en jobb for å flere hytteeiere som medlem. 
 
Kjetil Rivelsrud takket for de flotte løypene på sydsiden som endelig har blitt bra. Forslaget til 
Rivelsrud var fortsatt kr 400 i vel-avgift og kr 1000 til løyper. 
 
Morten Nedreås tror vi lett kan gape over for mye. Kanskje vi kan kjøre to gode løyper, men det 
blir vanskelig med rv7 og to store vann mellom områdene i syd og nord. 
 
Brita Olavsen savner tog østfra med stopp på Haugastøl, men Arne Bjerke fortalte at 
Jernbanereformen bare gjør det verre og verre.  HV har kontaktet NSB flere ganger om flere 
togstoppp uten å få positiv respons. Ønsker tidlig stikking av løypene og eventuelt skilting og 
Vipps. 
 
Jan Erik Larsen synes vi skal bli bedre til å benytte hjemmesiden. 
 
Avtroppende styreleder takket av for det gamle styret. 
 
 
 
 
----------------------------------------                 -------------------------------------- 
    Tom W. Konow (Sign.)              Torhild M Flaskerud (Sign.) 
           Styreleder       Referent/Ansv. sti & løype  
 
 
 
 
TMFL/TWK 05.04.18 


