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Årsmøte 2021 i Vangsjøen Vel - Referat 
 
 
Årsmøtet ble avholdt tirsdag 13. april 2021, kl. 18:00 til kl. 19:30.  Møtet ble gjennomført som 
nettmøte på Zoom. 
 
Det deltok 28 medlemmer på nettmøtet.  
 

1. Valg av møteleder.  Svein Taksdal ble valgt. 
 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Ble godkjent av årsmøtet. 
 

3. Årsberetning for 2021 
Rolf Jørn Karlsen gjennomgikk årsberetningen i korte trekk og den ble godkjent av årsmøtet.  
 

4. Revidert regnskap 
Cai Birger Nesset gjennomgikk regnskapet, som var revidert og godkjent av vellets revisor, 
Tor Løken. En del aktiviteter er utgått på grunn av koronasituasjonen. 
Per Koch kommenterte at det er en betydelig differanse mellom den totale kontingent-
innbetalingen i 2020 og det beløp som antall medlemmer skulle tilsi. Styret orienterte om at 
styret deler denne bekymringen og har fokus på dette. Det må være en målsetting å få inn 
kontingent på det nivå som antall medlemmer skulle tilsi.  Styret har tidligere gjennomført 
tiltak som gjentatt informasjon i vinter- og sommer brev, samt purring til enkeltmedlemmer. 
Styret ønsker å følge dette opp med flere tiltak, herunder vurdere betaling med Vipps.  
Det var enighet om at referatet skulle tydeliggjøre denne problemstillingen, som et 
supplement til årsberetningen. 
Regnskapet ble godkjent. 
 

5. Orientering fra Mellad´n turløyper. 
Leder for Mellad´n løypelag, Torleif Håvi, orienterte. 
Status: Innbetalingene har økt i år. I alt er ca kr 237000 er i kommet inn som løypebidrag fra 
hytte-/stølseiere. I tillegg er det bidrag fra kommunen og en del hyttevel. Slik vær og 
føreforhold har vært i vinter, har det vært mulig å holde forholdsvis godt preparerte løyer. 
Men innenfor de økonomiske rammer man har, ville det ved hyppigere snøfall og mer vind 
ikke være mulig å preparere løypene på en tilfredsstillende måte. 

 
Torleif Håvi orienterte om Mellad´n sitt arbeid om å sikre tilstrekkelig kjøring og god nok 
kvalitet på løypene i fremtiden.  
 
Spørsmålet er om brukerne av løypenettet vil være med på en engangsbetaling på kr. 4000 
og en årlig medlemskontingent på kr 1000? 
Løypelaget vil ikke be om innbetalinger før det er et konkret opplegg med avtaler og 
driftskalkyler. Det planlegges for oppstart med nytt utstyr innen starten av skisesongen 
2022/2023 forutsatt at det er på plass en forsvarlig finansiering. 

 
Alle som kommenterte saken på årsmøtet uttrykte støtte til forslaget fra løypelaget. 
 
Styret i Vangsjøen Vel oppfordret alle medlemmer til å støtte opp forslaget som går ut på 
følgende: 

· Yte et engangsbidrag på kr 4000,- som vil gå til investering i ny løypemaskin   
   og garasje til denne. 
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· Ha intensjon om å bidra med kr 1000,- pr sesong for løpende drift. 

Styret ber medlemmer som vil bli med på en slik ordning, om å melde dette tilbake til styret i 
Vangsjøen Vel innen 1. mai i år. 
 

 
6. Innkomne forslag 

Det var innkommet forslag til årsmøte fra Per Koch: 
«Årsmøtet ber styret bevilge kr 15 000,- som bidrag til Mellad´n turløyper.»  

Forslaget var begrunnet med at det er satt av 15 000,- til skogrydding, og at løyper er like 
viktig som skogrydding, samt at kontingentinngangen bør bli bedre enn budsjettert. 

 
Styret ønsket et noe mer fleksibelt vedtak, og foreslo alternativt: 

«Årsmøtet ber styret bevilge støtte til Mellad´n turløyper med et beløp som styret 
anser som forsvarlig ut fra vellets økonomi.» 

Styret er positiv til å støtte Mellad´n, men ville understreke at det bærende i økonomien til 
løypelaget må være direkte bidrag fra brukerne, og at en slik sum fra vellet, vil ha begrenset 
betydning for økonomien i løypelaget. 

 
Avstemningen viste at det var 21 stemmer til styrets forslag og 2 stemmer til Per Koch sitt 
forslag. 

 
7. Budsjett 2021 

Cai Birger Nesset orienterte om styrets budsjettforslag. Det er budsjettert nøkternt når det 
gjelder kontingentinngang, med utgangspunkt i inntektsnivået forrige år. Det ble ellers vist til 
kommentarer vedr. økt kontingentinngang under behandling av regnskapet. 
Budsjettforslaget ble godkjent. 

 
8. Valg 

Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Vangsjøen Vel april 2021 
 
Leder:     Rolf Jørn Karlsen   2 år (på valg)  
Styremedlem:    Svein Taksdal    2 år (på valg)  
Styremedlem:    Grete Marie Rogne   1 år (ikke på valg)  
Styremedlem:    Cai Birger Nesset   1 år (ikke på valg)  
Grunneierrepresentant:  Anne Karin Milo  
 
Revisor:    Tor Løken    2 år (på valg)  

 
Forslag fra styret: 
Valgkomite:    Oddrun Rudi Leder 

Frøydis Langseth  
Gunder Skiaker 

 
Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling til nytt styre, samt styrets  forslag til 
valgkomite. 

 
9. Eventuelt/annen informasjon 

- Stølskonsert: Det er planer om en stølskonsert på Vestheim-stølen ved Rensenn (adresse 
Rensend 8) den 15. og 16. juli. Arrangørene ønsker at dette skal være et treffpunkt for 
alle som har interesse for tradisjonene rundt det å drive med stølsdrift og vil lære mer, 
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eller bare høre god musikk. Det vil komme mer informasjon på Instagram og Facebook. 
Vellet vil også publisere det som blir lagt ut om dette arrangementet på våre kanaler. 

 
- Vellets facebookside og hjemmeside: 

Det ble rettet stor takk til Sissel Brinchmann som er redaktør for disse sidene 
Vellets medlemmer oppfordres til å bruke disse sidene aktivt, gjerne poste innlegg og 
bilder på Facebooksiden, om «smått og stort». 

 
- Djupedalsløypa: Snøscooterpreparering av denne skjer i et samarbeid mellom Øyangen 

og Vangsjøen Vel. Delvis pga. noe krevende forhold for snøscooter, trevelt o.l., er løypa 
ikke holdt oppe i vinter. Vangsjøen Vel vil samarbeide med Øyangen vel om rydding av 
traséen til sommeren og dermed bidra til at denne fine løypa kan prepareres neste 
vinter. 

 
Leder i Vangsjøen Vel, Rolf Jørn Karlsen, avsluttet og takket for et godt møte, med 
interesserte og engasjerte medlemmer! 
 


