VELFORENINGEN FOR STUASET HYTTEOMRÅDE
Org.nr. 993133833 STIFTET MAI 1977

Årsmelding
Styret har i 2018-2019 hatt følgende sammensetning:
Are Flattun
Ann Irene Ukvitne
Hans S. Rohde
Aase Tillier
Lene Merete Eide

: Leder – på valg 2020
: Nestleder – på valg 2020
: Kasserer – på valg 2020
: Styremedlem – på valg 2020
: Styremedlem – på valg 2020

Sammensetning av øvrige verv:
Revisor
: Arnstein Birkeland på valg i 2019
Valgkomite
: Hege C. Lindqvist og Gunnar Moen
Observatør t i Vegstyret
: Anne Irene Ukvitne
Styret har i løpet av året ikke hatt noe samlet møte, men har behandlet aktuelle spørsmål /
saker per e-post og telefon med løpende orientering til medlemmene på vår hjemmeside
www.stuaset.no, email og facebookgruppe.
Norges Hytteforbund
I 2018 har vi ikke vært i kontakt med Norges Hytteforbund.

Snøscootertransport og løypekjøring vinteren 2018/19
På hjemmesiden finnes det en oversikt over hvem som kjører scootertransport i området, for
tiden er det 3 navn som står på listen. Dette har i 2018/19 fungert tilfredsstillende. Styret har
lagt til grunn at det skal kjøres løyper i de mest brukte traseene i tilslutning til skole- og
påskeferie. Vi har hatt avtale med grunneierne v/ Jan Erik Skutle og Knut Johan Skutle om
scootersporkjøring i alle helger (lørdag/søndag) samt utvidet sporkjøring i
vinterferie/påskeferie 2018.
Turkasser
Turkassene som ble montert i 2015 på fire av toppene «våre»; Skamdalshorgi, Grønahorgi,
Tinden og Nesheimshorgi var også i 2018 godt besøkt og «Stuaset-koppen» ble delt ut til den
som hadde flest turer på hver topp. I tillegg ble det delt ut 2 «trekkepremier» for hver topp.
Frekvens for utdeling av premier er endret fra 2 ganger per år til 1 gang per år. Neste
premiering blir da i Mai 2019.

Påskerennet 2018
I år vart Påskerennet og familierennet arrangert på Kjeatjødna.
67 ivrige la ut på barnerennet i det nydelege været.Alle fekk medalje og ein Bøff.
Premiering for dei over 11 år.
I år er det 30 år siden familierennet vart eindel av påskerennet.
39 lag deltok på familierennet og Familiene Lid, Songve Flattun og Ullestad fikk første napp i
den nye pokalen.
I år hadde vi servering av kokekaffi og felles bål for grilling. Kaffekjel vart lånt av Bulken
idrettslag.Vi har no kjøpt eigen.
Styret arrangerte rennet med god hjelp av nokre frivillige.
Det var mye snø i år og det var hardt, Ikkje lett å lage løype men dette vart løyst med kvista
løype rundt på Kjeatjødna.
Såg ut som dei fleste hadde ein fin dag og koste seg i vårt nydelege hyttefelt.

Skamdalsvegen Veglag
Vi har også i 2018 hatt et godt samarbeid med Vegstyret i Skamdalsvegen. Nytt autovern er
montert fra Vikaborna og ned til Grønlivatnet. Vipps vart mulig å bruka til betaling ved
bommen no i sommar.Stuaset krysset fekk ei oppshining med nytt rør og mur. Det er og grusa
i vegen.2 ferister er blitt fiksa. Den årlige vedlikeholdsavgiften er no på 1500,-.økte fra
1000,- forrige sesong. For fremtiden vil denne indeksreguleres på lik linje med
festekontraktene. Ny sandkasse er plassert på vinterparkeringa pga den gamle hadde defekt
lokk etter helikopterflyging i 2016.
Nettsiden www.stuaset.no og Facebookgruppen Stuaset
Informasjon fra Velforeningens styre publiseres via mail og/eller på nettsiden www.stuaset.no
og i lukket facebook gruppe. Gruppen har no 421 medlemmer (19/3-19). Link:
https://www.facebook.com/groups/1530050787281482/
Våre bossbuer
Det er fremdeles utfordringer knyttet til at ikke alle klarer å forholde seg til skikk og bruk for
avhending av boss i bossbuene og styret har ved flere anledninger lagt ut anmodning på
facebookgruppen om at folk må skjerpe seg. Husk at det KUN er restavfall, plast og papir
som skal leveres i bossbuene! Ordningen med bossbuer i hytteområdet er ifølge IHM den
eneste av sitt slag i Voss Kommune og ordningen kan de velge å avvikle når som helst. Styret
har skiftet batterier i alle lamper slik at der skal være tilstrekkelig lys i alle buene.
Fiskekonkurranse i Grønlivatn
Grønlivatnet er eit av fleire vatn i hytteområdet vårt. Over lengre tid så er det blitt tatt ut for
lite fisk slik at den som fiskes opp nå er liten og meget slank. Velforeningen utlyste derfor
fiskekonkurranse hvor det ble lovet premie til den som fikk flest fisk fra sommeren og til 1
November. Vinner av konkurransen ble Solkroa(Dyrdal) med 893 fisk. Totalt ble det i
konkurranseperioden fisket opp 1487 fisk.
I tillegg til Dyrdal var det Leif Arne Haug, Kjell Gangdal, Frode Vestrheim, Solfrid og JonArvid Himle som var med.

Diverse
Boa-brua vart fiksa opp etter den fikk seg ein «knekk».
Det er kjøpt inn isbor for sjekk av isen rundtom eller til isfiske. Isboren er merket og satt i
bossbu 2. Den er til disposisjon for alle medlemmene i hyttefeltet
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