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Referat fra årsmøte i Stuaset Velforening 21. mars 2021.
Møte ble holdt på teams.

Styret var representert ved Are Flattun, Trond Ågotnes, Anne Irene Ukvitne, Hans Rohde og Grethe
Ulveseter.
15 hytter var representert.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjennig av innkalling og valg av referent, og 2 medlemmer til å signere protokoll digitalt
Årsmelding
Regnskap
Valg
Vedtektsendring valgkomite, samt innstruks for valgkomite
El ladestasjoner og tråkkemaskiner
Innkomne saker

Sak 1 Godkjenning av innkalling og valg av referent
Det var ingen kommentarer til innkalling
Valgt til å signere referat fra årsmøte: Kristian Lungvastøl
Åse Tillier

Sak 2 Årsmelding
Are gikk gjennom årsmelding for 2022:
Styret har i år hatt følgende sammensetning:
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

Grethe Ulveseter

Styremedlem – på valg 2021
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Scootertransport
På hjemmesiden til velforeningen finner en oversikt over hvem som kjører scootertransport i
hyttefeltet
Turkasser
Vi har turkasser på fire av hyttetoppene i området. Disse er godt besøkt. I 2020 ble de gamle kassene
byttet ut med vanntette og mer solide kasser enn de gamle. Det er premiering en gang pr år. I tillegg
er det satt opp tre kasser som er tenkt som turmål for barna i hyttefeltet.
Plassering: 1) ved stien opp mot Skamdalshorgi 2) oppe i Storåsen, ved en disse/huske 3) Opp første
berget ved Horgastølen. Solfrid Himle drifter kassene som har både turbok og en liten snop til dem
som kommer dit.

Skamdalsveien Veglag
Kort om brøyting og vedlikeholdsavgift

Nettside og fb gruppe
Informasjon fra velforening til hytteeiere finner en på Stuaset.no samt Facebookgruppen Stuaset

Påskerenn
Grunnet covidsituasjon ble påskerennet avlyst i 2020

Bossbuer
Det er nå bedre orden i bossbuer enn tidligere, men det er rom for forbedring. Kun restavfall, plast
og papir skal settes fra seg der. Dette må overholdes dersom ordningen skal fortsette

Bro over elv ved Grønlivannet
Materiale er flydd inn. Det er et mål å få satt opp broen i 2021

Sak 3 Regnskap
Hans Rohde gikk gjennom regnskapet. Det er ikke store variasjoner fra tidligere år. Hovedinntekt er
avgift fra hytteeiere. En prøver å finne gode måter å få navn på nye hytteeiere når hytter selges. En
større enkeltutgift for 2020 var nye turkasser. Året avsluttet med ca 105.059 på bok.
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Sak 4 Valg
Eirik Ask ble valgt inn som nestleder for 2 år
Grethe Ulveseter ble valgt som styremedlem for 2 nye år
Anne Irene Ukvitne går ut av styret etter fem år.

Styret består nå av :
Are Flattun

Leder

Eirik Ask ble

Nestleder

Hans S Rohde

Kasserer

Trond Ågotnes

Styremedlem

Grethe Ulveseter

Styremedlem

Sak 5 Vedtektsendring for valgkommite
Det legges frem forslag til endringer i vedtekter for valgkomite. Hans Rohde la frem ny instruks som
skal fungere som en guide. Hovedpkt; de som går ut av styret blir ny valgkomite. Viktig at dette blir
vedtatt og verv tildelt og godtatt på årsmøte.
Vedtak: Vedtektene endres, men nytt pkt §4 ,2 e:
e. Valg av valgkomite. Det er foreligger egen instruks for valgkomite.

Ny valgkomite blir

Anne Irene Ukvitne
Åse Tillier

Sak 6 El-ladestasjoner og tråkkemaskoner
El-ladestasjon
Det er tidligere kommet inn forslag om å få satt opp el-ladestasjon på vinterparkeringen. Are har
gjort en del undersøkelser angående utgifter og praktiske forhold og gjorde rede for rapporten han
har krevet og sendt ut angående dette. Oppsummert viser det seg at dette vil medføre en
investeringsutgift på 420.000 – 500.000, muligens mer. Praktisk sett er det fullt mulig å få det til.
Styrets konklusjon er at velforeningen ikke har mandat til å ta opp lån/være ansvarlig for eller
pålegge hytteeiere den utgiften dette vil medføre for den enkelte hytteeier. Han har i tillegg vært i
kontakt med BKK, Voss Energi, Vangen Elektriske og grunneiere om noen er interessert i å sette opp
stasjon. Det var det ingen som var. Det kom innspill om vi likevel kan sende ut en høring om interesse
blant hytteiere for ladestasjon.
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Vedtak: Styret skal sende ut en forespørsel til hytteiere om interesse for el-ladestasjon
Tråkkemaskin.
Det er kommet inn forslag om tråkkemaskin til å kjøre løyper i hytteområdet. Anne Irene har gjort en
del undersøkelser på dette og la frem hovedpunkter i rapport hun har skrevet og som er sendt ut.
Det viser seg at dette vil medføre betydelige utgifter av både investeringer og driftsutgifter. Styrets
konklusjon er også her at slike utgifter har velforeningen ikke mandat til å påføre hytteeierne. Det
kom innspill om vi i stedet kan sette ned en prosjektgruppe som kan se på muligheter for å
tilrettelegge bedre for turløyper i «lavlandet» i hyttefeltet. Se ut gode ruter for blant annet turer som
ikke går over vannene, som er grei for dem som ikke går på toppene. Se hva som må gjøres av
kvisting og tilrettelegging. Det var positiv stemning for dette.
Vedtak: Det opprettes en dugnadsgruppe/skilag som undergruppe til styret som har ansvar for dette.
Kristian Lungvastøl som kom med forslaget melder seg til å være med i gruppen. Styret tar saken
videre sammen med ham

Sak 7 Innkomne saker
1) Eiendomsskatt. Hans har vært i kontakt med Norges hytteforbund angående forhøyet
eiendomsavgift som er sendt hytteeierne. Jusen er klar på at den som fester tomt må betale
festeavgift som er vedtatt.
2) Bro i gjelet opp mot Grønli gård. Det er fraktet inn materiale til å sette opp bro over elven her
for å få en bedre tursti. Materialene er nå tatt av vannmasser og ligger lengre nede. Kjell
Gangdal har tilbudt seg å stille med utstyr som kan får dette opp igjen. Det kom innspill om
at broen over elven i nordre enden av Grønlivannet er tatt av vannet og borte og bør settes
opp igjen.
Vedtak: Are, Hans og Olav Ukvitne (evt fler?) gjør en befaring til våren og ser på hva som må gjøres
for å få broer på plass igjen. Deretter er det ønske om å få en dugnadskommite til å gjennomføre
arbeidet som må til.
Hans informerer til slutt at det var kommet inn et par saker etter at frist for å sende inn var utløpt.
Styret har dermed ikke fått anledning til å behandle dem og de kom ikke med på årsmøte i år.

Møtet avsluttes ca 20.30. Det er enighet om at teams er en grei måte for avvikling av årsmøter.

23.mars 2021 Referent Grethe Ulveseter

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

Verified by
SIGNICAT
28.03.2021

