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Referat fra årsmøtet 2022 i Vangsjøen Vel 
 
 
Årsmøtet ble avholdt Skjærtorsdag 14. april 2022, kl. 16.00, i peisestua på Vangsjøen fjellstue.  
 
Dette var det første fysiske årsmøtet etter to år med pandemi og vellets medlemmer kunne endelig 
møtes i peisestua på fjellstua til kaffe, boller og en god prat! 
 
Det var 30 fremmøtte på møtet, hvorav 20 medlemskap/husstander. 
 

1. Valg av møteleder og referent 
Svein Taksdal ble valgt som møteleder og Cai Birger Nesset ble valgt til referent. 

 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagorden godkjent av årsmøtet. 
 

3. Årsberetning for 2021 
Rolf Jørn Karlsen gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen. Disse var: 
• «Bålplassen» 
• Familiedag  
• Dugnadsarbeid 
• Stier og skilt 
• Kontakt med vegstyrene 
• Samarbeid med Melladn Turløyper (MT) 
• Samarbeid mellom hytteforeninger og Øystre Slidre kommune 
• Oppfølging av Vangsjøen Vels hjemmeside og Facebook-side 
• Regnskap og medlemsliste 

 
Det kom et innspill om at salting av veiene sommertid kunne forbedres. 
 
 Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.  

 
4. Revidert regnskap 2021 

Cai Birger Nesset gjennomgikk regnskapet for 2021, som var revidert og godkjent av vellets 
revisor Tor Løken.  

 
Inntektsgrunnlaget er i hovedsak innbetaling av kontingent. Det har vært en økning av antall 
betalende medlemmer, noe som var en målsetting for 2021. For å nå dette målet er det, 
foruten informasjon og påminninger, opprettet mulighet for å betale med Vipps. 
Beløpet i regnskapet på 48 400,- kr for innbetalt kontingent betyr at vellet hadde 118 
betalende medlemmer/husstander i 2021. 
Koronapandemien har hatt konsekvenser som bortfall av aktiviteter som familiedag og 
årsmøte, og medført at regnskapet har mindre utgifter enn budsjettert. 

 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 
 

5. Budsjett 2022 
Cai Birger Nesset orienterte om styrets budsjettforslag.  
 
Det er budsjettert med 50 000,- kr i kontingent, noe som innebærer en viss økning når det 
gjelder kontingentinngang sett i forhold til resultatet på 48 400 kr i 2021. 
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Budsjettet består av hovedposter som tilrettelegging av stier/turmål, 
skogrydding/høstdugnad, samarbeid og støtte til skiløyper/løypelag, årsmøtet, familiedag, 
drift av webside – noe som gjenspeiler viktige aktiviteter i  
Vangsjøen Vel (www.vangsjoenvel.org). 

 
 Budsjettet ble godkjent av årsmøtet. 

 
6. Valg 

Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Vangsjøen Vel april 2022: 
 

Leder:   Rolf Jørn Karlsen  1 år (ikke på valg)  
Styremedl.:  Svein Taksdal   1 år (ikke på valg)  
Styremedl.:  Grete Marie Rogne  2 år (gjenvalg)  
Styremedl.:  Cai Birger Nesset  2 år (gjenvalg)  
 
Revisor:  Tor Løken  1 år (gjenvalg)  
 
Ny valgkomite (alle stiller til gjenvalg):  
• Oddrun Rudi, leder  
• Frøydis Langslet  
• Gunder Skiaker  

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

 
 

7. Orientering fra Mellad´n turløyper 
Vangsjøens Vels sin representant i Mellad´n turløyper, Svein Taksdal, orienterte. 
 
En hovedsak i 2021 var løypelagets satsing på anskaffelse av egen løypemaskin. Dette er en 
investering på ca. 2,5 mill. kr.  Det er 221 personer som så langt bidratt med 
investeringsbidrag.  
Det er blitt arrangert kurs for løypekjørerne. Det beregnes at en full løypekjøring tar ca. 7 
timer, typisk kjøring fra kl. 05.00 til kl. 12.00. 
 
Summen på det årlige bidrag fra brukerne av løypenettet var i 2021 på et lavere nivå enn i 
2020. 

 
Det ble informert om at det i preparerte løyper gjelder en viss begrensing når det gjelder «fri 
ferdsel», slik at man ikke f.eks. skal ri eller spasere i preparerte løyper. 
 
Vangsjøen Vel har pr i dag et del-ansvar for løyperydding. Ryddelaget i vellet - «Jegerkorpset» 
- sørger i dag for rydding av en definert strekning. 
Det ble informert om at det er behov for at vellet i tillegg til det som utføres i dag, tar på seg 
et ryddeansvar for strekningen løypekrysset Saurrunden/Kjølafjellet til løypekrysset 
Tansbergrunden. 
 
Det oppfordres til at frivillige melder seg for å danne en ny ryddegruppe! 
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8. Innkomne forslag 
Det var ikke innkommet forslag til behandling på årsmøtet. 
 

 

Orientering fra styret om aktuelle saker 
 

a. Stier, løyperydding, klopper, etc.  
Vellet vil jobbe med at stier holdes vedlike, fortsett å legge ut klopper på enkelte steder, 
fornye blå-merking og gjenåpne noen gjengrodde stier. Dette skjer blant annet ved «mini-
dugnader» i løpet av sommeren. 
Innspill fra årsmøtet: 
Det ble spurt om det på skiltene kunne angis antall km. 
Forslag om å vedlikeholde/rehabilitere sti fra Langehytta (stopp 10 – ute på odden) og langs   
Vangsjøen (dette er en sti fra 1930 tallet). 

 Det er enighet om at sommerstier merkes med blå farge. 
Styret informerte om at det ved bestilling av nye skilt på sommerstier, i henhold til 
retningslinjer fra kommunen, skal benyttes standard skilt med grønn bunn og ordinære 
bokstaver. 
 
Oppsetting av fuglekasser 
Rolf Jørn orienterte om oppsetting av fuglekasser. Det er satt ut over 20 kasser i Vangsjøen-
området som han følger opp og registrerer bruken av. Kassene er i størrelse og form tilpasset 
ulike fuglearter som tårnfalk, kvinand, haukugle, perleugle og ulike småfuglarter. Ta gjerne 
kontakt med Rolf Jørn/styret om observasjoner og spørsmål. 

 
b. Mulig familiedag til sommeren 

Det ble oppfordret til innspill og forslag. 
Innspill fra årsmøtet: 
Arrangementet bør treffe både barn og voksne. 
Tidspunktet bør være på en lørdag første eller den andre uken før skoleststart. 
Aktuelle tema kan være stølsdrift, kultur/musikk (langeleik), vassdrag, geologi og fugleliv.  
Viktig å lage opplegg og aktiviteter som engasjerer barna. 

 
c. Dugnader  

Styrer vil satse på å arrangere dugnad til høsten, i likhet med tidligere år. 
Oppgaven i år er å rydde skog i området mellom broen over Røyreåni og Vangsjøen.   
På dugnaden kan det også jobbes med vedlikehold av bålplassen og utlegging ut klopper. 
Det er aktuelt å gjennomføre «spontan-dugnader» i løpet av sommerukene, noe som styret 
tar initiativ til og informerer om på kort varsel. 
 
Det er fortsatt en målsetting å fortsette arbeidet med rydding av skogen mellom fjellstua og 
kiosken.  
Det forutsettes fra grunneier at det må være økonomisk forsvarlig å engasjere profesjonell 
innsats. Styret holder kontakt med grunneier om dette. 

 
d. Plan for ny bru over Røyreåni (mellom Røyre og Vangsjøen)  

Brua har betydelige sprekkdannelser og er moden for utskifting. Fundamenteringen 
innsnevrer elveløpet og dekker deler av den opprinnelige elvebunnen. Sentralt gyte- og 
oppvekstområde for ørretbestanden. Nybygg kombineres med restaurering av elveløpet  
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Styret vurderer dette som et interessant og spennende prosjekt, selv om vellet ikke kommer 
til være en formell deltaker i prosjektet.  Det er p.t. ikke endelig avklart finansiering og evt. 
tidsplan.   

 
e. Noen ord fra eier av fjellstuen, Aleksander Øiestad 

Rolf Jørn Karlsen orienterte da Aleksander Øiestad var forhindret. 
Eier setter stor pris på dialog og innspill fra velforening og enkeltpersoner. 
Pr i dag leies det ut rom til grupper med skiturister, som har selvhushold. Stedet er åpent for 
å arrangere jubileer og selskaper. Påsken 2022 har peisestua vært i bruk av velforeninger og 
påskegudstjeneste. 

 
f. Lysforurensing 

Lysforurensing er et tema som flere kommuner og hytteområder har satt på dagsordenen. 
 Styret oppfordrer hytteeiere ved Vangsjøen til nøktern og bevisst bruk av utelys. 
 

g. Stølskonsert 
Det vil bli arrangert stølskonsert på Rennsenn 8. og 9. juli 2022, i likhet med sommeren 2021. 
Det arrangeres konserter på disse to dagene med identisk program begge dager. Det blir flere 
artister hver kveld, barsalg, åresalg med premier og litt historisk innslag rundt stølsdrift. 
Mer informasjon får man her: www.stolskonsert.no 

  
 
 
 
 
 
 
 


