
    

 

      

Protokoll fra Årsmøte 2016 – 13. april 2017 

 
 

1. Innledning. 

 

2. Valg av møteleder. 

Lars Hoff Arnesen 

 

3. Styrets beretning. 

Ingen kommentarer 

 

4. Årsregnskap og balanse for 2016. 

Ingen kommentarer utover at det ble forespurt om vi hadde et budsjett. Styret 

har ikke hatt tradisjon for å sette opp budsjetter og det er heller ikke gjort nå. 

 

5. Fastsettelse av årskontingent. 

Kr 300,- ble fastsatt 

 

6. Forslag og avstemming om bidrag til Bagn Røde Kors. 

Styret foreslår å støtte Røde Kors med kr. 5.000,- for 2017. 

 

7. Forslag og avstemming om bidrag til Fjellstølen Løypeservice SA.               

Styret foreslår bidrag til Fjellstølen Løypeservice med kr.25.000,- for 2017/18. 

Vedtatt. 

 

8. Forslag og avstemning om bidrag til skigard og info tavle rundt/ved containere. 

Styret foreslår samlet kr.20.000,-. 

Vedtatt 

 

9. Forslag fra medlemmer innmeldt skriftlig til styret før årsmøtet. 

Parkerinsavgift v/Fremgaard er ønsket gratis 

Det er ønskelig med bedre strøing av Huset Vegen og styret bes kontakte disse 

for bedre strøing. 

Styret må få en representant inn i styret for Huset Vegen 

Ønskelig med færre fakturaer, og eventuelt slå sammen forening og løypavgift.  

 

Man bør henstille til Kvaal å brøyte på 10cm. Det er viktig med å presisere 

fremkommelighet hvilket betyr at det også må strøs mer frekvent. 

 

10. Valg av styremedlemmer og varamedlem.  

4 stykker er på valg, 4 stykker er på valg i 2018. 

Lars Hoff-Arnesen 

Bjørn Jarle Wiger 

Jon Liverud 

Tor Ukkelberg 

 

Disse 4 er på valg og tar gjenvalg for 2 år. Det har ikke kommet inn andre 

forslag og disse 4 ble gjenvalgt. Styret for består da av; 



    

 

 

Lars Hoff-Arnesen – valgt for 2017 - 2019 

Bjørn Jarle Wiger – valgt for  2017 – 2019 

Jon Liverud – valgt for 2017 – 2019 

Jan Hunsbedt – på valg i 2018 

Morten Wiese – på valg i 2018 

 

Varamedlem Tor Ukkelberg – valgt for 2017 – 2019 

Varamedlem Bjørn Petter Torgersen – på valg i 2018 

 

11. Valg av medlemmer til valgkomite. 

Ingen nye forslag, Sverre Næss gjenvelges som leder av valgkomiteen. 

 

12. Eventuelt 
 

Med dette avsluttes det formelle årsmøtet. 
 

Det vil orienteres om følgende saker umiddelbart etter årsmøtet:  

13. Orientering om løypekjøring og skiløyper. 

Status for Fjellstølen Løypeservice SA. 

 

14. Status påskeskirennet 2017. 

Dette blir avlyst. Det er ingen som har meldt seg til å være rennleder, men flere 

ønsker å bidra i en funksjonærgruppe. Det er stor interesse for å opprettholde 

påskeskirennet, og styret bes om å finne frem til en egnet rennledelse før 

påsken 2018 

 

15. Orientering- og status vinterbrøyting for Søndre Fjellstølen Veilag SA.  

4-års avtale med Kvaal, vi har innarbeidet behovet for skraping og grusing 

Kvaal har kjørt skrape og strødd iht. avtale. 

Imidlertid synes vi at servicen er noe dårligere da det måkes sent på dagen, 

samt at det tidvis ikke er måkt til tross for varsling. Årsmøtet ønsket at styret tar 

opp med Kvaal at det kontrakten må overholdes gjennom helgen, mens det er 

forståelse for at man ved midtuke må melde fra. 

Det oppfordres til utplassering av strøkasser. 

 

Styret i veilaget skal ha et evalueringsmøte etter sesongen og vil påklage dette. 

 

16. Orientering om hjemmeside og Facebok side. 

All informasjon fra styret er besluttet i årsmøtet 2016 skal skje elektronisk 

enten gjennom mail eller via hjemmeside eller Facebook.  

Verktøyet som dagens hjemmeside er laget i har en høy terskel for redigering. 

Vi ønsker å bytte til ny IT-løsning og delegere redaktørrollen til flere. Da må 

brukerterskelen bli såpass enkel at denne kompetansen er enkel å videreføre. 

Faebook gjøres om til en gruppeside kun for betalende medlemmer. 

Husstandsmedlemmer vil bli akseptert. 

 

17. Orientering sommer vedlikehold av Dugurdsbergvegen som egen avdeling 

under Søndre Fjellstølen Veilag SA. Det er ca. 270 hytter som benytter 

Dugurdsbergvegen. 



    

 

 

Frem til i dag har sommervedlikeholdet av Dugurdsbergvegen blitt ivaretatt av 

et veilag bestående av grunneiere. En økning av avgiften fra kr 300.- til 500,- i 

2016 resulterte i at Hytteierforeningen ba om innsyn i regnskapet og en plan for 

vedlikehold. Vi har ikke lykkes å få dette, og har etter dialog med grunneierne 

blitt enige om at Hytteierforeningen kan overta sommervedlikeholdet. 

 

Årsmøtets deltagere med avkjøring fra Dugurdsbergvegen besluttet at 

sommervedlikehold innlemmes i Veilaget som en egen avdeling. 

Dugurdsbergvegen inndeles i 3 soner, som følger vintersonene for 

Dugurdsbergvegen. Sone 1 blir fremt til og med avkjøringen til Bøensgutu. 

Sone 2 blir frem til og med avkjøringen til Hihaugvegen, mens hytter med 

avkjøring etter Hihaugvegen ligger i sone 3. Sonekostnad ble satt til kr 200,-

/400,- og kr 600,-. 

 

Alt vedlikehold av andre veier enn Dugurdsbergvegen må organiseres som egne 

«veilag» (eller den form for organisering som hytteierne ønsker). Styret vil be 

om at hver avkjørselsvei oppnevner 1 kontaktperson som vil bli holdt orientert 

om en vedlikeholdsplan for Dugurdsbergvegen. 

 

Styret i Veilaget vil fremforhandle en kontrakt med en eller flere entreprenører 

for sommervedlikehold av Dugurdsbergvegen, og dette gjøres tilgjengelig for 

eventuelle øvrige veivlag. 

 

Forslag; nye hytteiere skal betale et engangsbeløp på kr. 5000,- for utbedring av 

vei etter kjøring med tungtransport. 

 

 

For styret  

Søndre Fjellstølen Hytteeierforening 

Lars Hoff-Arnesen 

 

Stavadalen, 13/4-2017 


