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REFERAT FRA ÅRSMØTE I HAUGASTØL VEL SKJÆRTORSDAG 
18. april 2019 kl. 17:30 

 
 
 
Til behandling forelå de etter vedtektene bestemte saker:  

1) Årsberetning - gjennomgang og kommentarer  
2) Regnskap og revisors beretning  
3) Valg – valgkomiteens innstilling  

 
Og dessuten følgende tilleggssaker:  

a) Forslag til endring av navn på Haugastøl Vel og vedtekter  

b) Orientering fra sti- og løypenemden  

c) Forslag til kort og langsikt løypepreparering og investeringer  

d) Behandle av andre innkomne saker som måtte foreligge til diskusjon og/eller 
avgjørelse (ref. vedtektene §6). Fristen for forslag var satt til den 11. april.  

 
 
Fra Haugastøl Vel møtte følgende styremedlemmer:  
Dag Schouw-Hansen, Arne Bjerke, Arild Remme og Hans Erik Wiig. 
 
Styreleder Dag Schouw-Hansen ønsket velkommen til 37 frammøtte, hvorav 33 medlemmer 
og presenterte 4 fra styret som var på plass. De som ikke kunne møte fra styret var Jan Erik 
Heggholmen og Trin-Lise Giertsen samt varemedlemmene Sverre Herleiksplass og Lars 
Bjerke. 
  
Det var ingen kommentarer til innkallingen.  

Følgende ble presentert og diskutert på møtet: 

1. Årsberetningen 

Denne ble gjennomgått av styreleder. Det var noen kommentarer til enkelte av 

punktene:  

-  Tog til Haugastøl fra vest og øst; NSBs muligheter til å få flere stopp. 

- Skolestuen; benkeforslag at styret burde gi et lavt tilbud.  Styret følger opp prosessen 

med kommunen. 

- Løypekjøring og leiekjøring det vil si person-/godstransport. Styrets innkjøp av egen 

skuter ble kommentert da man var redd dette ville gå andre lokale «i næringen». 

Styreleder informerte at i år har lokale hatt 50% mere timer enn i 2018. Det som er 

kjørt på dugnad i år er det samme som Geilo Maskin kjørte i 2018. Vedrørnde 

leiekjøring er det 6 løyver på Haugastøl som iht til Hol kommune skal være mere enn 

nok for å dekke behovet. 

 

2. Regnskap og revisors beretning 

Ingen kommentarer til regnskapet og revisors beretning. 
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3. Valgkomiteens innstilling 

På grunn av en formell feil, ble ikke vedtektene om styrets sammensetning vedtatt 

endret. Jan-Erik Heggholmen går ut av styret etter denne sesongen. 

 

Nytt styre er: 

Dag Schouw-Hansen - ikke på valg 

Arne Bjerke - ikke på valg 

Arild Remme - ikke på valg 

Trine-Lise Falck Gjertsen - ikke på valg 

Bente Hvidsten – nytt styremedlem, valgt for to år 

Hans Erik Wiig – gjenvalgt for to nye år  

 

Lars Bjerke – fortsetter som varamedlem 

 

Valgkomite består av følgene: 

Mads Rådal 

Anne Kristin Drolsum 

I tillegg kommer ytterligere ett medlem som velges av det nye styret 

 

4. Budsjett 2019 

Budsjett settes opp av styret. Kontingentens størrelse skal vedtas på årsmøtet. Styret 

foreslo å øke kontingenten fra kr 400,- til kr 500,- pr år. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Tilleggssaker 
 

5. Forslag om endring av navn på Haugastøl vel og vedtekter 

Forslaget til nytt navn ble enstemmig vedtatt og vedtektene endres deretter. 

Nytt navn er Haugastøl Vel og Løypenemnd. 

 

Ny paragraf i vedtektene: 

Paragraf 6 

Løypenemndens medlemmer skal helst komme fra alle løypeområdene på Haugastøl.  
Løypenemnden skal etterleve de krav og ansvar som er beskrevet i Hol kommunes Handlingsplan for 
stier og løyper. Løypenemnden er underlagt styret i Haugastøl Vel og har eget regnskap. 
 
Løypenemnden består av fire til fem medlemmer, deriblant representanter for styret i Haugastøl Vel. 

 

 

6. Orientering fra sti- og løypenemnden. 

Det ble orientert om innkjøpt snøskuter og driften av denne. Fem til seks personer er 

frivillige løypekjørere. Det er også innkjøpt noe utstyr som er plassert flere steder på 

Haugastøl. Dette på grunn av problemer med kryssing av jernbanelinjen (bare to broer) og 
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kryssing av bro i Sløddfjorden fra Haugastøl stasjon til Tangen ved lite snø. Skuteren har 

måtte fraktes på bilhenger mellom nord og sør. 

 

7. Forslag til kort og langsiktig løypepreparering og investeringer 

I den utsendt årsberetning er det orientert om mulig fremtidig strategiske valg. Dette ble 

gjennomgått i årsmøtet. Styret vil søke å få vellets medlemmers bruksmønster av stier og 

løyper kartlagt ved en spørreundersøkelse i 2019. Dette for å kunne svare ut Hol kommunes 

Handlingsplan for stier og løyper og også kunne beslutte fremtidig bruk av maskinelt utstyr. 

 

 

8. Behandling av innkomne saker 

Det kom inn to saker vedrørende løyper som ble kort svart ut i møtet og som inngår i 

orienteringen ovenfor (pkt 6). Tiltak ikke nødvendig. 

 

Styreleder takket for møtet og ønsket fortsatt god påske. 

 

______________________   _______________________ 

Dag Schouw-Hansen (sign)   Hans Erik Wiig (sign) 

styreleder     referent 


