
 

 
 Haugastøl Vel og Løyenemnd - Bankgironr. 2333.56.61117 - Org.nr. 988 683 205 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I HAUGASTØL VEL OG LØYPENEMND 
14. AUGUST 2021 KL 17:00 

 
 
Til behandling forelå de etter vedtektene bestemte saker:  

1) Årsberetning 2019 og 2020 - gjennomgang og kommentarer  
2) Regnskap og revisors beretning 2019 og 2020 
3) Valg – valgkomiteens innstilling  

 
Og dessuten følgende tilleggssaker:  

a) Orientering fra sti- og løypenemden  

b) Forslag til kort og langsikt løypepreparering og investeringer  

c) Behandle av andre innkomne saker som måtte foreligge til diskusjon og/eller 
avgjørelse (ref. vedtektene §6).  

d) Forslag til endring av vedtekter  

 
 
Fra Haugastøl Vel og Løypenemnd møtte følgende styremedlemmer:  
Dag Schouw-Hansen, Bente Hvidsten, Arild Remme og Hans Erik Wiig. 
 
Styreleder Dag Schouw-Hansen ønsket velkommen til førti frammøtte, hvorav trettitre 
medlemmer og presenterte de fire fra styret som var på plass. De som ikke kunne møte fra 
styret var Arne Bjerke og Trin-Lise Giertsen samt varemedlem Lars Bjerke. 
  
Det var ingen kommentarer til innkallingen.  

Følgende ble presentert og diskutert på møtet: 

1. Gjennomgang av årsmelding 2019 

Denne ble gjennomgått av styreleder.  

- Blant annet ble nevne at vi har kjøpt egen skuter, vi har kjøpt en garasje, vi har leid 

låven på Haugastølen av Hol kommune til leiekostnad kr 0,00. 

- Gjennomgang av løypekjøringen 

- Høringsinnspill til Hol kommunes trafikksikkerhetsplan. Ingen av våre innspill ble tatt 

med i planen. 

- Det var ikke valg på grunn av situasjonen med Korona. 

Regnskap og årsberetning 2019 ble formelt godkjent. 

 

2. Gjennomgang av årsmelding 2020 

Denne ble gjennomgått av styreleder. 

- Løypekjøringen. Stor løypetråkker ble tatt i bruk. Dette gikk veldig greit, men var dyrt. 

- Nye løyper er lagd, som nå også finne på Skisporet (Internett). Oppdatert status 

jevnlig lagt ut på Facebook (som også speiles på www.haugastoel.no). Det er registret 

ulike mottakelser på informasjonen som er lagt ut.  

http://www.haugastoel.no/
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- Det savnes løyper inn mot Fjellbergodden. Nye forslag fremmes og tas med i 

sesongen 2021/2022. 

- Stier. Vi vedlikeholder noen offentlige stier. Småstier gror igjen. Det er lagt ut klopper 

på stien til Bjørnabu fra Lillevann. 

- Skolehuset, som vi har pleid å ha årsmøter i, er solgt til privatperson som hytte. 

- RV7 Hardangervidda; intet nytt. Bom ved Turistsenteret for kjøring til hytter innenfor 

ved stengt bom; egen person i styret tar saken. 

- Togtilbud Haugastøl stasjon. VY, som er operatør, melder om få reisende. Det er 

ønskelig at vi samarbeider med Turistsenteret om togtilbudet. Videre er bussen 

til/fra Geilo lite brukt. I 2021 har det vært Taxi-for-Buss. 

- El-skuter. Vi eier en bensindrevet skuter. Den vurderes byttet i en el-drevet skuter. 

Foreløpig noe problem med hvem som skal ha agentur i Norge (vedlikehold av 

skuter). 

- Kontingent 2021 er kr 500. 

- Regnskap. Vi har et stort overskudd på grunn av for lite kjøring av bestilt 

tråkkemaskinkjøring av Ustaoset Vel. Regnskapet ble godkjent. 

- Budsjett 2021 ble godkjent. 

 

Regnskap og årsberetning 2020 ble formelt godkjent. 

 

3. Valgkomiteens innstilling 

Bente Hvidsten la fram valgkomiteens innstilling. Hun presenterte også to nye 

medlemmer til styret pluss to nye varamedlemmer. 

 

Nytt styre er: 

Dag Schouw-Hansen - valgt for to år 

Arne Bjerke - valgt for to år 

Arild Remme - valgt for to år 

Hans Erik Wiig - valgt for to år 

Laila Skaar - ny - valgt for to år 

Erling Nøttaasen - ny - valgt for to år 

 

Fritjof Bergman - nytt varamedlem - valgt for et år. 

Alf Sognefest - nytt varamedlem - valgt for et år. 

 

Revisor: Torstein Haugland. 

 

Valgkomite består av følgene: 

Svein Gundersen og Anne Kristine Johannesen. 

En fra styret vil også være med i valgkomiteen.  

 

Årsmøtet takket de to styremedlemmene Bente Hvidsten og Trine-Lise Giertsen som 

trådde ut av styret. 
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Tilleggssaker 
 

4. Forslag om endring av vedtekter Haugastøl vel  

 

Det ble vedtatt endinger i vedtektenes § 3,5 og 6. Se vedtatte endringer til slutt i referatet. 

Oppdaterte vedtekter blir lagt ut på www.haugastoel.no. 

 

 

5. Kort orientering om ulike saker og forslag som var fremmet til årsmøtet: 

- Ønske om at det skal skiltes 60km/h på RV7 mellom parkering øst og parkering vest. 

Styret sendte inn forslag om dette da trafikksikkerhetsplan for Hol kommune var ute 

på høring. Vårt forslag ble ikke tatt med. 

- Rydde sti langs Lillevann nordside. Styret vil prøve å få til en dugnad seinere i høst. 

- Det er bygget bro over elven som renner ut av Lillevann nå i sommer.  

- Forslag om Vellet kunne ha en egen båt ved Lillevann (på lik linje med Geilo Jeger og 

Fisk sine båter). Styret har kontaktet Hol kommune som grunneier om dette. 

Avventer svar. 

- Det er bekymring rundt tilgroing av Fjellbergkulpen. Styret har sjekket dette og det er 

et problem mange steder i sør og øst Norge. Styret følger dette opp videre med 

kommunen, GJF og kraftlaget. 

- Vannstanden i Sløddefjorden og Nygaardsvann er under normal vannstand. 

Forklaringen er at kraftlaget feil vurderte snømengden i fjellet, mindre enn antatt, og 

det har omtrent ikke vært nedbør i sommer. 

- Det kom noen merknader til årsmeldingen fra et medlem: 

- Styret hadde ikke fulgt nok opp saken angående Nordlys lavvoen. Nå er det slik at 

Haugastøl vel er ikke høringsinstans i byggesaker. Styret ble bare informert av GJF at 

lavvoen kom.  

- Det blir kjørt mere snøscooter nå etter at løypekjøring blir utført på dugnad. 

Forklaringen er  at nå kjøres løypene oftere. 

- Merknad om leiekjøring. Dette ble utførlig forklart i møtet av Bente Hvidsten som 

hadde saken. 

- En del merknader til forslag til endring av vedtekter. Noen ble etter diskusjon i møtet 

endret. 

 

 

 

6. Vedtektsendring 

Styret foreslår flere endringer av vedtekten for å gjøre disse klarere. 

§ 3 

Den årlige kontingent som betales forskuddsvis foreslåes av styret og fastsettes av 
årsmøtet. Utmelding skjer skriftlig til kasserer innen 1. november året før medlemskapet 
opphører. 

 

http://www.haugastoel.no/
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Forslag til endring: 

Stryke «som betales forskuddsvis». Ny tekst: «Betaling er 1. juni og det er for det pågående 
året.» Endre slutten av neste setning til: «1. november og medlemskapet opphører ved årets 
slutt». 
 
Årsmøte vedtok: 
Den årlige kontingenten foreslåes av styret og fastsettes av årsmøtet. Betaling er 1. juni. 
Utmelding skjer skriftlig til kasserer innen 1. november (medlemsinfo@haugastol.no). 
 
§ 5 

Styret består av 6 medlemmer med 2 varamedlemmer. 

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen mens varamedlemmene velges for 1 år. 

Første gang trer 2 av styrets medlemmer ut etter loddtrekning. Senere trer vekselvis 3 og 
3 styremedlemmer ut hvert år. 

Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. 

Forslag til endring: 

Første setning: Endre 2 til 1. Trukket av styret før årsmøtet. 
Andre setning endre for varemedlemmer fra 1 til 2 år. Falt ved avstemning. 
Stryke setning 3. Ny setning: «Ikke mere enn 3 medlemmer kan tre ut av styret samme år.» 
Siste setning endres til: «Styret velger selv kasserer og løypenemnd leder». 
 

Årsmøtet vedtok:  

Ikke mer enn 3 medlemmer bør tre ut av styret samme år. 

Styret velger selv kasserer og løypenemnd leder. 

§ 6 

Ordinært årsmøte avholdes en gang årlig – på Haugastøl i påskeuken. Innkallelse skal 
skje skriftlig med minst 2 ukers varsel. Sammen med innkallelsen skal følge dagsorden, 
årsberetning og årsregnskap. 
På årsmøtet: 

1: avgis styrets årsberetning 
2: fremlegges årsregnskap i revidert stand 
3: foretas valg 

a) utredende styremedlemmer, 
b) 2 varamedlemmer 
c) revisor 
d) valgkomité på 3 minimum medlemmer. Ett av de styremedlemmer som det 
påfølgende 
år ikke er på valg skal være medlem av komiteen. Komiteen velger selv sin formann. 

 

 

mailto:medlemsinfo@haugastol.no
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4: behandles ellers de saker som måtte foreligge til avgjørelse eller diskusjon. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar samme 
år. 

Forslag til endring: 

Punkt 3 valg: 
b) endres fra 2 til 1. Trukket av styret før årsmøtet. 
d) Ny setning etter den 3. setningen:  
«Valgkomiteens 2 andre medlemmer blir innstilt av styret og velges av årsmøtet. De velges 
for 2 år av gangen. Falt ved avstemning. 
Ny setning vedtatt: Utredende valgkomitemedlemmer foreslår sin erstatter til årsmøtet. 
Årsmøtet sørger for valg av nytt medlem. 
 
De resterende forslagene vedtatt av årsmøtet: 
 
Nytt punkt e): «Valgkomiteen presenterer for årsmøtet innstilling til nytt styre, styreleder og 
revisor». 
 
Nytt punkt f): Dersom det er flere kandidater, sittende styremedlemmer på valg og nye 
nominerte styrekandidater, enn det er styreplasser til, skal skriftlig valg avholdes. Valg 
komiteen leder dette.» 
 
Nytt punkt g)» «Forslag til nye styremedlemmer må være valgkomiteen i hende senest 3 
uker før årsmøtet.» 
Siste setning endre 1. februar til «3 uker før årsmøtet». 

 

 

Styreleder takket for møtet og ønsket fortsatt god sommer. 

 

______________________   _______________________ 

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

styreleder     referent 


