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2 Årsmelding
Styret har i 2020-2021 hatt følgande samansetning:

Are Flattun : Leder – på valg 2022

Anne Irene Ukvitne : Nestleder – på valg 2021

Hans S. Rohde : Kasserer – på valg 2022

Trond Ågotnes : Styremedlem – på valg 2022

Grete Ulveseter : Styremedlem – på valg 2022

Samansetning av øvrige verv:

Revisor : Arnstein Birkeland på valg i 2021

Valgkomite : Lene Merete Eide og Åse Tillier

Observatør  i Vegstyret : Anne Irene Ukvitne

Styret har i løpet av året ikke hatt noko samla møte, men har behandla aktuelle spørsmål / saker per e-post 
og telefon med løpande orientering til medlemmane på vår heimeside www.stuaset.no, email og 
facebookgruppa.

http://www.stuaset.no/


Norges Hytteforbund 

I 2020 har vi ikke vært i kontakt med Norges Hytteforbund.

Snøscootertransport og løypekjøring vinteren 2020/21

På heimesida finnes det ei oversikt over kven som kjører scootertransport i området, for tida 
er det 3 navn som står på lista. Grunneigarane har avtale seg imellom om kven som køyrer. 
Dette har vært kommunisert ut på Facebooksida. Scooterkøyring vert bestillt på forhånd. 
Dette har i 2020/21 fungert greit. 

Turkassar

Turkassane som vart montert i 2015 på fire av toppane «våre»; Skamdalshorgi, Grønahorgi, 
Tinden og Nesheimshorgi var også i 2020 godt besøkt. Premieringa er endra til 3 
trekkepremiar mot tidlegare den med flest besøk og 2 tilfeldige trekkepremiar. Frekvens for 
utdeling av premiar er 1 gang per år.  Neste premiering vert då i Juli 2021.

Det er kjøpt inn nye, meir solide kassar med fjørbelasta lokk. Dette er noko som har vert 
snakka om tidlegare. Men då den eine kassen forsvann i uvær, vart det beslutta å gå til innkjøp 
av nye til alle toppane. Olav Ukvitne tok på seg jobben med å montere opp desse. Takkar så 
mye for det!!



Badnakassane

Det er satt opp 3 postkassar med tanke på dei minste turgåarane.

Desse er utstyrt med bok og ein overraskelse.

Dette var eit forslag som kom fra Solfrid Himle om å inspirere dei minste til å komme seg 
ut på tur. Ho har tatt på seg ansvaret med oppfølging av desse.

Plasseringa av kassane:

1. Lyseblå - Ved stien opp mot Skamdalshorgi.

2. Rosa - Oppe i storåsen, ved ei disse/huske.

3. Grå – Opp første berget mot horgastølen.

Har ei kasse til som var planen å sette opp ved Grønli Gard.

Å få opp slike kassar var eit mål for styret i året 2020.





Skamdalsvegen Veglag

Vegen fra vinterparkeringa vart brøyta for tidlegare åpning av vegen. Ellers vanleg
sommarvedlikehald.

Den årlige vedlikeholdsavgiften indeksreguleres på lik linje med festekontraktene.

Vi har også i 2020 hatt et godt samarbeid med Vegstyret i Skamdalsvegen. 

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 534 medlemmer (4/3-21). Link: 
https://www.facebook.com/groups/1530050787281482/

Påskerennet 2020

Grunna Covid-19 vart det ikkje arrangert påskerenn.

Hytteeigarar som ikkje budde i samme kommune fekk bare se etter hyttene sine, 
ingen overnatting - kun dagstur.

http://www.stuaset.no/
http://www.stuaset.no/
https://www.facebook.com/groups/1530050787281482/


Våre bossbuer

Det har blitt bedre orden i bossbuene våre, mulig det hjalp å få tatt ei skikkelig opprydning 
tidlegare. Men det er framleis utfordringar knytta til at ikke alle klarer å forholde seg til skikk og 
bruk for avhending av boss i bossbuene. Styret har 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 einaste av sitt slag i 
Voss Herad og ordninga kan de velge å avvikle når som helst.  Styret har skifta batterier i alle 
lamper slik at det skal være tilstrekkelig lys i alle buene.

Dørene på bossbu 2 og 3 fekk seg ein shine med litt maling. Gjenstår å ta Bossbu 1, eit stort 
vepsebol inne i bossbua gjorde at dette ikkje vart gjort i fjor. Håper å få tatt dette i 2021.

Bru over elv ved Grønlivatnet .
Styret hadde som mål å få til ein dugnad for å ferdigstille denne brua. Gamle telefonstolpar er 
flydd inn og materialer er bært opp. Håper å få gjennomført dette i 2021.



3 Reknskap

Resultat og Balanse

https://statoilsrm-my.sharepoint.com/personal/aref_equinor_com/Documents/Stuaset/Årsmøte/Resultat&Balanse_Foreløpig.pdf


4 Valg

• Leiar Are Flattun er på valg i 2022.

• Nestleiar Anne Irene Ukvitne tar ikkje gjenvalg.

• Kasserar Hans S. Rohde er på valg i 2022.

• Styredlem Grete Ulveseter tar gjenvalg for 2 nye år.

• Styredlem Trond Ågotnes er på valg i 2022.

• Ny nestleiar Erik Berg Ask for 2 år.

• Revisor Arnstein Birkeland tar gjenvalg for 2 nye år.

Henstilling fra Valgkomiteen

https://statoilsrm-my.sharepoint.com/personal/aref_equinor_com/Documents/Stuaset/Årsmøte/Henstilling%20til%20Velforeningen%20Stuaset%20hytteområde.docx


5 Innkomne saker

• Ferdigstille bru over elva ved Grønlivatnet opp mot Byrset.

• Vedtektsendring, valgkomite, samt innstruks for valgkomite.

• Informasjon om el-ladestasjon på vinterparkeringa.

• Informasjon om trakkemaskin, løypekjøring i området.

https://statoilsrm-my.sharepoint.com/personal/aref_equinor_com/Documents/Stuaset/Årsmøte/El-ladestasjoner.docx
https://statoilsrm-my.sharepoint.com/personal/aref_equinor_com/Documents/Stuaset/Årsmøte/Trakkemaskin.docx

