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Referat fra Årsmøte for  

Søndre Fjellstølen Hytteeierforening  

og  

Søndre Fjellstølen Veilag 

2019 – 18. april 
 
 

Saksliste for Hytteierforeningen (kl.10:00-11:00): 
1. Innledning. 

 

2. Valg av møteleder. Lars Hoff-Arnesen ble valg 

 

3. Styrets beretning. 

Ingen kommentarer.  

 

4. Årsregnskap og balanse for 2018. 

Kommentar på regnskap kr 10.000,- som ble forklart som avsetning for ikke 

utbetalt bidrag til Røde Kors. 

 

5. Fastsettelse av årskontingent. 

Årskontingenten på kr 300, faktureres ila sommeren fra Valdres Regnskap 

 

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

Styret foreslår å støtte Røde Kors med kr. 5.000,- for 2019. 

Årsmøtet besluttet kr 10.000,-  

Telefonnummer Røde Kors: 91 51 34 72 

 

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

Styret foreslår bidrag til Fjellstølen Løypeservice med kr.20.000,- for 2019.  

Årsmøtet besluttet kr 25.000,-. 

                                                                          

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

Skigard rundt søppelcontainere – Styret har avklart med grunneier og det blir 

forsøkt satt opp på forsommeren, men avhengig av tilgjengelige 

håndverkere/entreprenører. 

 

Hjertestarter – det ble beslutt å ikke gå til innkjøp. Det viktigste vi gjør er å  

ringe 113 ved livstruende hendelser. Argumenter for ikke å gå til innkjøp er at 

det viktiste man gjør er å ringe 113 og deretter starte HjerteLungeredning 

fremfor å kjøre etter hjertestarter. Om man ville vært fler enn 2 tilstede, er vi 

likevel avhengig av et sentralt sted hvor hjertestarteren henger, det må være 

strøm i området, det kreves ettersyn og vedlikehold samt at styret vil kunne 

påklegges ansvar for at hjertestarterens faktiske status til enhver tid.  

 

Vedtekter, det har vært jobbet med og ønsker å komme med et nytt sett til neste 

årsmøte. Sendes ut innen 1/10. 
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9. Valg av styremedlemmer og varamedlem.  

Lars Hoff-Arnesen, Bjørn Jarle Wiger og Jon Liverud er på valg.  

Alle tre ble gjenvalgt for 2 nye år og er således på valg i 2021. 

Morten Wiese er på valg i 2020. 

Jan Hunsbedt er ikke på valg, men ønsket å tre ut. Rigmor Christensen trer inn i 

stedet for Jan. Rigmor er således på valg i 2020. 

 

Benytt post@fjellstolen.net for å komme i kontakt med styret.  

 

Styresammensetning 2019. 

 

Rolle Navn Valgperiode 

Styreleder Lars Hoff-Arnesen 2019-2021 

Styremedlem/sekretær/kass

erer 

Bjørn Jarle Wiger 2019-2021 

Styremedlem Jon Liverud 2019-2021 

Styremedlem Morten Wiese 2018-2020 

Styremedlem Rigmor Christensen 2018-2020 

Varamedlem Tor Ukkelberg 2019-2021 

 

 

10. Valg av medlemmer til valgkomite. 

Sverre Næss og Elisabeth Prydz. Det oppfordres til å finne frem til gode 

kandidater for neste år  

 

11. Eventuelt 

Sør Aurdal Hytteforum – Bjørn Jarle Wiger redegjorde kort; Sør Aurdal 

Hytteforum (SAH)er en interesseorganisasjon for hytteierforeninger i Sør-

Aurdal, og vil ha dialogmøter med andre "lokale" hytteforum i Valdres samt 

"mor-organisasjonen" Valdres Hytteforum.  Formålet med SAH er å komme i 

felles dialog med Sør Aurdal Kommune v/kommuneledelsen om felles 

interesser. Dette kan eksempelvis være infrastruktur (vei, vann, kloakk, 

internett), skiløyper, kommunens gjenytelser for eiendomsskatten mm. SAH ble 

stiftet tidlig i 2019 og første møte med Ordfører og Rådmann i Sør Aurdal for å 

enes om en samarbeidsavtale er planlagt sommeren 2019. Medlemsskapet i 

SAH er frivillig og kostnadsfritt (en mindre kontingent for dekning av 

administrative oppgaver må likevel kunne påregnes) 

 

Hjemmesiden www.fjellstolen.net – Torkel Bergestøl redegjorde for arbeidet 

med hjemmesiden. Det antas at den teknisk sett vil bli ferdig ila sommeren 

2019. Deretter må den fylles med innhold før publisering forhåpentligvis tidlig 

høsten 2019. 

Torkel oppfordrer til å komme med bidrag til innhold og ikke minst sende inn 

"gamle" bilder av hytter og hytteområdet. Frekvensen på oppdateringer kan 

være avtalt til et visst antall per år, slik at hjemmesiden vil være langt mer 

statisk enn vår Facebook-side. FB er ment å være for raske oppdateringer og 

eventuelt 2-veis dialog mellom medlemmer etter behov. 

 

Det oppfordres også til å "rydde" skog på egen tomt. Grunneiere kan gi en 

generelle tillatelse til å rydde skog, men man bør da ta kontakt i forkant. 

mailto:post@fjellstolen.net
mailto:post@fjellstolen.net
http://www.fjellstolen.net/
http://www.fjellstolen.net/
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Hunder og båndtvang og rydding av møkk. Igjen må vi oppfordre hundeiere til 

å overholde båndtvang. Samtidig ser vi oss lei på at hundeiere ikke rydder opp 

etter sin beste venn, og det hjelper lite å samle møkka i en svart plastpose og 

deretter slenge denne ut i terrenget. Ta gjerne med en liten spade og vipp 

møkka noen meter ut av sporet, det er langt bedre enn å hive den fra seg 

innpakket i plast! 
 

12. Eventuelt 

 

 
 

Saksliste for Veilaget (kl.11:00-12:00): 
1. Valg av ordstyrer og protokollfører. 

Morten Wiese, Bjørn Jarle 

 

2. Godkjenning av innkalling, fullmakter og sakslister. 

Ingen kommentarer, godkjent 

 

3. Gjennomgang av styrets beretning 

Endring i styret; Lars Hoff-Arnesen, Jon Liverud og Jan Hunsbedt har trådt ut av 

styret. Torkel Bergstøl, Petter Gislerud og Rigmor Christensen er nye 

styremedlemmer. 

 

Ny teknologi: Styret har hatt en ny app til vurdering, som er ment å ligge på en iPad i 

førerhuset til Jostein Kvaal. Hver enkelt hytteier kan laste ned app'en og bestille 

brøyting. Det blir en enklere administrasjon for Jostein og den enkelte istedenfor 

dagens SMS ordning, og hver enkelt hytteier vil kunne se hvor brøytemaskinen er 

(GPS sporing), samt hvorvidt brøyting er utført til hytta. Styret vil sammen med 

Jostein vurdere om app'en skal tas ibruk for vintersesongen 2019/2020. 

 

Driftsavtale med Kvaal Maskin AS skal fornyes. Styrets oppfatning er at hytteierne er 

godt fornøyd og enkel å jobbe sammen med for styret. Styret ser derfor liten grunn til 

å kjøre en stor anbudsrunde men ønsker å fornye med Jostein. 

 

Det har vært befaringer på Dugurdsbergvegen sommeren 2018. Noen utbedringer ble 

gjort. 

 

Regnskap – veilaget har relativ god økonomi. Det er få investeringer vi skal gjøre, og 

vi håper å kunne vurdere en nedjustering av  brøyteavgiftene. Styret mener det er 

fornuftig å opprettholde kostnadene også for 2019/2020 sesongen for å bygge en god 

EK, men vurdere en nedjustering for de kommende sesonger deretter. 

 

Spm fra salen; Det foregår utbygging av nye tomter ved Dokkenvannet. Tunge 

kjøretøy sliter på veien. Hvordan håndterer veilaget en slitasje fra utbygging på 

veiene. Morten forklarer at han har tidligere vært i dialog med disse, og vedtektene 

tilsier at tunge kjøretøyer at det skal betales 10xårlig kostnader. Det henstilles om å ta 

kontakt med selger for å få inn en ordlyd om ekstra kostnader i salgsteksten. 

Det skal tas en gjennomgang av strøkassene slik at disse er hele. 
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4. Behandling av årsregnskap, herunder disponering av overskudd  

 

Driftsinntekter på 715 000,- 

Det er blitt purret og noen inkasso'er. 

 

Kostnader på brøytefaktura fra Jostein på 586.000,-  

(Anskaffede varer er brøytekostnader) 

 

Sum annen driftskosntnad = 54.000,- 

Årsresultat er kr 76 541 

Sum EK og gjeld; 149 496 

 

5. Behandling av budsjett, herunder fastsettelse av brøyteavgift 

Dersom vi fortsetter å akkumulere EK vil vi til neste årsmøte vurdere å korrigere 

brøyteavgiften (reduksjon) 

 

6. Behandling av arbeidsplan, herunder brøyteavtale og sonekart 

• Sommervedlikehold – Det er dannet eget veilag for sommervedlikehold av 

Dugurdsbergvegen. Dette er ikke en del av Søndre Fjellstølen veilag, men 

organisert som et "underbruk" med eget styre, budsjett og vedlikeholdsplan. 

Sommervedlikehold for kjørende på Dugurdsbergvegen er soneinndelt og ulike 

prisnivåer for hver sone, og følger samme prinsipp som Vinterveilaget. 

• Fornyelse av brøytekontrakt gjennom sommer/høst 2019 

• Ny App for brøytebestilling vurderes innført 2019/2020. 

 

7. Behandling av saker fra medlemmene innmeldt skriftlig før årsmøtet 

Ingen innkomne saker fra medlemmene. 

Styret informerer om at vedtektene for Vinterveilaget også omfatter 

sommervedlikehold av Dugurdsbergvegen. Alle andre veier bør organisere seg som 

veilag men det er p.t. ikke ønskelig å legge disse veilagene inn i eksisterende 

Vinterveilag. 

Informasjon om brøyte-app. Dette er en enkel app for hytteier for å bestille brøyting 

med tidsfrister. Det kan være at for sene bestillinger vil kunne "bøtelegges". Appen 

viser alle hytter og det vil komme opp ent rødt flagg for de hyttene som det er bestilt 

på, og når det er brøytet så vil flagget endre seg til grønt. Håpet er å ta denne app'en i 

bruk før neste seong, en for de hyttene som ikke har internettilgang vil kunne sende 

SMS. 

 

8. Valg av styre 

Morten og Bjørn Jarle er på valg i 2019 og tar gjenvalg. Sitter da til 2021. 

Torkel Berghstøl, Petter Gislerud og Rigmor Christensen er på valg i 2020. 

 

9. Eventuelt 

Veilaget Huset og Vegen (som består av grunneiere) administrerer bommen og er 

ansvarlig for sommervedlikehold og brøyting av Søre Fjellstølsveg fra bommen til 

hotellet.  

 

 
 

 


