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Årsmøtet ble holdt på Wenches Fjellkiosk, i lavvoen. 
Antall hytteeiere tilstede: ca 40, i tillegg flere representanter for medlemshyttene. 
Styreleder Sissel Brinchmann ledet møtet. 
Utdeling av Vangsjøen Vels Hederspris 2013: Hedersprisen ble tildelt Åge Sandsengen 
for hans utrettelige arbeid i Mellad´n Turløypers styre. Vellet mener at hans innsats har 
vært helt avgjørende for det gode arbeidet løypelaget har gjort i den tiårsperioden det 
har bestått. 
Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste.  
Årsberetningen for 2012 ble godkjent, det samme gjaldt revidert regnskap for 2012. 
Styret hadde foreslått uendrede kontingentsatser for 2014: kr 200,- for vanlig medlem og 
kr 100,- familiemedlem (husstandsmedlem).  
Det fremlagte budsjettforslaget for 2013 ble godkjent. Per E. Koch og Sissel Brinchmann 
var på valg og ble gjenvalgt for to år.  
Sissel Brinchmann overlater leder”klubba” til Per E. Koch.  
Revisor er Tor Løken. Valgkomitéen ble gjenvalgt 
Etter det formelle årsmøtet ble det orientert om aktuelle saker: 

• Stølsvegen Moane-Fullsend: det har vært en del kontakt med styret i forbindelse 
med den store økningen i årskortavgift for personbiler. Rådmannen i kommunen 
har godkjent økningen. Vangsjøen Vel ønsker en tettere dialog og et bedre 
samarbeid med vegstyret. 

• Rydding og merking i MTs skiløypenett: Vangsjøen Vel har ansvar for en del av 
skiløypetraseen. MT vil gi beskjed til vellets representant i i MTs styre, Einar 
Skage Andersen om når stikker er kjørt ut og arbeid er påkrevd. Det ble opprettet 
en dugnadsgruppe i Vangsjøen vel for MT, da praksis til nå har vært at 
velkontakten og hans kone har stått for arbeidet, noe vellet fant urimelig. Einar 
Skage Andersen vil sende ut en oversikt til styret i Vangsjøen vel og de involverte 
medlemmene i gruppa. Einar og hans kone Ragne fikk fortjent rosende omtale for 
sin innsats. 

• Postombæring sommer 2014: en foreløpig avtale er gjort med Ola Harald 
Paulsrud.  

• Flytting av postkasse/oppslagstavle på Fjellstua: Styret vurderer å flytte 
postkassen på Fjellstua til lengre inn på Rabalen (nærmere for folk langs 
Bukonovegen), oppslagstavlen til Wenches Fjellkiosk og postkasse på Stopp 16 
kan evt også flyttes dit i forbindelse med at oppslagstavlen flyttes. 
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