
 

 

 

VANGSJØEN VEL 

Årsmøte 2018 - Referat 
 

Årsmøtet ble tradisjonen tro holdt skjærtorsdag, noe som i år ble 29. mars 2018, kl. 16:00  til 
ca 17:15 i varmestuen på Wenches fjellkafé, Buahaugkrysset. 
 
Det var til stede representanter for 31 hytter. 
 

1. Valg av møteleder. Sissel Brinchmann ble valgt ved akklamasjon. 

 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent av årsmøtet. 

 
3. Årsberetningen for 2017 ble gjennomgått og godkjent. Morten Ek, som er vellets 

representant i Mellad’n turløyper, ga i tillegg ekstra informasjon fra løypearbeidet. 
 

4. Revidert regnskap 2017. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Godkjenning fra 
revisor var også vedlagt.       
 

5. Innkomne forslag: 
 

a. Gunder Skiaker og Kjell Flaten hadde levert forslag om at medlemskontingenten 
fra 2019 skulle settes opp fra kr 200,- til kr 400,- , med øremerking av deler av 
ekstrainntektene til dekning av kostnader som påløper ved fortsatt rydding og 
gjenåpning av landskapet i vellets område. 
Styrets innstilling var å øke kontingenten med kr 100,- til kr 300,- med samme 
formål.  
Forslagene ble livlig diskutert, der bl.a. ble ”Skoggruppa” oppfordret til å legge 
fram en konkret plan for videre aktivitet og bruk av eventuelle ekstra midler. Det 
ble stemt over begge forslagene. 16 stemte for å øke kontingenten med kr 200,- 
mens 14 stemte for å øke kontingenten med kr 100,-. Tre stemte mot enhver 
økning. Vedtak: Fra 2019 blir medlemskontingenten økt fra kr 200,- til kr 
400,- Deler av disse ekstra midlene øremerkes til dekning av kostnader 
som påløper ved fortsatt rydding og gjenåpning av landskapet i vellets 
område, og disponeres til dette formålet av styret. 
  

b. Gunder Skiaker og Kjell Flaten hadde også levert forslag om at årsmøtet 
bevilger kr 5000,- til Erling Fossberg for delvis dekning av kostnader han har 
hatt ved bruk at traktorer og fliskutter under skogrydningsdugnadene i 2016 0g 
2017. Vedtatt ved akklamasjon.  

 
c. Forslag fra styret: Justering av vellets vedtekter.  

Forslag til nye vedtekter og gjeldende vedtekter var sendt ut sammen med 
innkallingen. Styrets motivasjon for forslaget var både språklig modernisering, 
tilpasse til dagens praksis på noen områder samt tydeliggjøring av årsmøtets 
innhold og myndighet, bl.a. at valgkomiteen skal foreslå leder, og at årsmøtet 
derfor velger leder i stedet for at styret selv velger sin leder. I tillegg tydeliggjøre 
at budsjett for kommende år skal vedtas av årsmøtet.  
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Det ble noe diskusjon rundt punktet om valg av leder, samt stilt spørsmål om det 
er relevant å ha i formålsparagrafen den foreslåtte formuleringen ”… bidra til 
bærekraftig bruk av området.”  
På denne bakgrunn stilte Per Koch benkeforslag om å beholde i paragraf 1 
formuleringen ”… sørge for god skikk og orden.”, og ikke bytte dette ut med ”… 
bidra til bærekraftig bruk av området.” Benkeforslaget falt med 20 mot tre 
stemmer. 
Resten av vedtektsendringene ble vedtatt uten stemmer mot.  
Vedtak med nødvendig 2/3 flertall: De framlagte nye vedtektene er nå 
gjeldende vedtekter for Vangsjøen Vel.  
 

d. Forslag fra styret: Avvikling av familiemedlemskap 
Med dagens praksis med utsending av info via e-post, er det enkelt å sende ut 
info til mange kontakter, og det har vært litt ulik praksis der det er flere kontakter 
pr hytte. Styret foreslår at det kun er ett medlemskap per hytte, og at man kan 
ha flere kontaktpersoner og e-postadresser på ett medlemskap. 
Vedtatt ved akklamasjon. 

 
6. Budsjettforslaget for 2018 ble fremlagt. Budsjettet ble vedtatt, med anmerkning fra 

salen om at dette må justeres med ny utgift på kr 5000,- vedtatt under sak 5. 
  

7. Vangsjøen Vels hederspris. 
Ragnhild Skiaker ble hedret med Vangsjøen Vel sin hederspris 2018 for sitt arbeid 
med skriving av stølshistorie for området, og annen formidling av kultur og historie i 
Vangsjøområdet. 
 

8. Valg. Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Per Koch. Den var som følger: 
 

Leder:                                 Rolf Jørn Karlsen, 1. år       (Ikke på valg) 
Styremedlem:               Svein Taksdal, 1. år                       (Ikke på valg) 
Styremedlem:           Grete Marie Rogne, 2. år             (Gjenvalg) 
Styremedlem:               Cai Birger Nesset, 2. år                 (Ny) 
  
Grunneierrepresentant:       Anne Karine Milo, 2. år                 (Gjenvalg) 
  
Revisor:                        Tor Løken, 2 år   (Gjenvalg) 
 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 
Ny valgkomite ble ikke nedsatt. Årsmøtet godkjente at det nye styret utpeker ny 
valgkomite. 

 

Hedersprisen 2018 
Ragnhild Skiaker ble hedret med Vangsjøen Vels hederspris 2018 for sitt arbeid med 
innsamling og skriving av stølshistorie for området, samt annen formidling av kultur og historie 
i Vangsjøområdet. 
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