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Innkallelse til årsmøte 20. april 2019, kl 12:00 
 

 

Styret i Søre Vegglifjell hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, 

påskeaften lørdag 20. april 2019 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp ved Sundtjønn. 

 

Den foreslåtte sakslisten er som følger:  

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av  

a. møteleder 

b. referent  

c. to personer til å underskrive protokoll 

3. Styrets beretning for 2018 

4. Godkjenning av regnskapet for 2018 

5. Fastsetting av kontingent og budsjett for 2019 

6. Endring av vedtekter, bla. som følge av årsmøtebeslutning 2018 om å endre antall faste 

styremedlemmer  

7. Valg  

a. Medlemmer til styret 

b. Revisor 

8. Innkomne skriftlige forslag 

 

 

Eventuelle forslag til saker til årsmøtet 

Forslag om evt. andre saker til årsmøtet sendes skriftlig innen 30. mars 2019 til e-postadresse 

post@sorevegglifjell-hytteforening.no.  

 

 

 

 

 

Påskeskirenn 
 
Vi viderefører tradisjonen med påskeskirenn på samme sted som tidligere (ved Folkehjelpshytta). 

Rennet starter så raskt som mulig etter årsmøtet, antatt kl. 13:30 påskeaften, og vi ønsker igjen 

alle små og «store» barn velkommen til en hyggelig opplevelse og trivelig samvær!  

 

Det blir anledning til å kjøpe kaffe og vafler! 

 

 

 

mailto:post@sorevegglifjell-hytteforening.no
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Ad sak 3 - Styrets årsberetning 
 

Styret har i perioden bestått av: 

 

  

Revisor:        Ane Stuveseth 

            Valgkomite:        Simen Andreassen 

          Morten Strøm Andersen 

 

Roller i styret:  

Styresekretær: Svein Holthe 

Kasserer: Bent Eikmo 

Koordinering løypearbeid: Ole Petter Hobbelstad 

Koordinering arbeid med stisystem: Reidar Skjersåker 

Koordinator fiskeordning: Gunnar Slettingdalen 

Koordinator hyttenummer: Finn Otto Moskvil  

Kontakt mot andre hytteforeninger: 

 

Turid Foss Sjulstad 

Svein Holthe 

Deltaker i Skjærbrekka veilags 

årsmøte 

 

Bent Eikmo 

Web-kamera: 

Web-siden / Facebook: 

Bent Eikmo 

Turid Foss Sjulstad 

 

 

Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden fra forrige årsmøte.  

 

Hytteforeningen er representert i Vegglifjell Friluftslag med et styremedlem. Vi er dessuten med 

på månedlig oppfølging av løypeavtale med Vegglifjell løypeteam. Representanter fra styret har 

deltatt på felles møter med andre hytteforeninger på Vegglifjell. I tillegg har vi vært invitert til 

årsmøte i Skjærbrekka veilag. 

 

Det har for inneværende periode vært jobbet med følgende saker:  

• Oppfølging av løypekjøringsavtalen.  

• Innspill til etablering av ny skiløypeavtale fra sesongen 2019/2020. 

• Videreutvikling av skiløyper og sommerstier. Det er gjort i samarbeid med Vegglifjell 

Friluftslag og grunneiere. 

• Reforhandling av avtale med Skjærbrekka Fiskelag. Avtalen tilsvarer reforhandlet avtale 

med Sørkje Fiskelag 2018. 

• Oppdatering av nettvettsregler for hytteforeningens facebookside. 

Styreleder: Turid Foss Sjulstad 

Styremedlem: Svein Holthe 

Styremedlem: Ole Petter Hobbelstad 

Styremedlem: Bent Eikmo 

Styremedlem: Gunnar Slettingdalen 

Styremedlem: Reidar Skjersåker 
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• Etablert en mindre administrasjonsgruppe av facebooksiden. I tillegg til at to av 

styremedlemmene har administrator-rettigheter, har også Mathias Drtina og Lene 

Flesseberg tilsvarende. Mathias og Lene følger dessuten opp hva som blir lagt ut på siden.  

• Oppdatering av siden til hytteforeningen som ligger under www.vegglifjell.no. 

• Økning av medlemsantall gjennom vervearbeid på FB og nettsiden. Digitalisering av 

innmelding for nye medlemmer. 

• Deltatt i Fellesutvalgets høringsprosess vedr. Kommunedelplanen for Vegglifjell. 

• Høringsinnspill til 4 reguleringsplaner i sør – både til varsel om planarbeid og 

kommunens behandling av innsendte høringsplaner. 

• Friluftslaget har innvilget søknad fra hytteforeningen om bidrag til badebrygge i 

Skjærbrekka. En lokal dugnadsgruppe, som opprinnelig sendte søknaden til 

hytteforeningen, har tatt på seg ansvar for å sette opp brygga og vedlikehold av denne. 

• Hytteforeningen har innvilget søknad om innkjøp av bålpanne til gapahuken på 

Sundtjønn. En lokal dugnadsgruppe har sendt søknaden, og vil stå for innkjøp og sette opp 

bålpannen.  

• Styret har også fått spørsmål som er ansett til å være utenfor styrets ansvarsområde, 

kompetanse og kapasitet. Eksempel: Spørsmål knyttet til tomtefeste. 

  

Hytteforeningen har hatt en stabil økning i antall medlemmer de siste årene. I 2018 økte 

medlemsmassen med 19, mens tilsvarende tall for 2017 var 20. Det er vi godt fornøyd med!  

 

Medlemstype Antall 

Redusert pris (betaler tinglyst serviceavgift 

direkte til Friluftslaget) 

  39 (  29) 

Full pris 353 (344) 

Totalt 392 (373) 

 

 

Skiløypenettet og løypekjøring  

Sesongen startet i desember. I store perioder gode og stabile snøforhold som har resultert i flotte 

skiløyper. Noen perioder med mindre snø og litt mer krevende forhold. 

 

Hytteforeningen har kommunisert aktivt med friluftslaget og løypeteamet ved møter og annen 

kontakt gjennom hele sesongen, og samarbeidet har fungert bra.  

 

Det har vært lagt ned en stor innsats i skiløypenettet de senere årene både som dugnad og som 

maskinelt arbeid i regi av Friluftslaget. Hovedtraseen i vårt område har nå en bredde og kvalitet 

slik at det kjøres klassiske spor og skøytetrase i tråd med gjeldene løypeavtale som Vegglifjell 

Friluftslag har inngått med Vegglifjell Løypeteam. Løypenettet består i tillegg av to løypetraseer 

som kjøres med Scooter/ATV, Sundtjønn Vest og Øvre Fjellstul. Begge disse har for innværende 

sesong vært preparert i regi av Vegglifjell friluftslag, men utenfor løypeavtalen for hovednettet.  

 

Endringer / utbedringer av traseer:  

Som følge av ny regulering ved Skjærbrekka/Steintjønn, er løypetraseen endret noe ved 

http://www.vegglifjell.no/
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Steintjønn. I tillegg er den lagt om på to steder før og etter kryssing Skjærbrekkaveien. Den ene 

for å få en bedre nedfart fra fjellet og den andre for å redusere antall kryssinger av hytteveier. 

Ryddingen i ny trase er utført ifm. dugnaden høsten 2018. Maskinarbeid er utført i regi av 

Vegglifjell Friluftslag.  

 

Friluftslaget har besluttet at traseen fra Sundtjønn til Veggli Fjellstue skal utbedres slik at den kan 

kjøres med relativt lite snø. Dette krever en del maskinell utbedring. Arbeidet er godt i gang fra 

Veggli Fjellstue og mot Kråkås / Svartli. Det er satt av midler for 2019 for å fortsette arbeidet 

videre mot Sundtjønn.  

 

Det er en del som etterspør oppkjøring av løyper midt i uka, men p.t. er ikke dette en del av 

løypetilbudet på Vegglifjell. Ønsket er tatt med som innspill til forhandlinger om ny 

løypekjøringsavtale i 2019. Kostnad vil vurderes. 

Vegglifjell Friluftslag har i vinter jobbet med underlag for løypeavtale for en ny 3-5 års periode. 

For å holde kostnader på et bærekraftig nivå, legges det opp til noe mer differensiering på 

løypekjøringen i ulike perioder og ulike traseer gjennom å dele opp i høy-, normal- og lav-sesong, 

samt å definere noen hoved traséer.  

Anbud på løypekjøringen er i disse dager lyst ut og man har en plan for å signere ny avtale i god 

tid før sommerferien. For vårt område har vi bedt om at de to scooterkjørte traseene (Sundtjønn 

Vest og Øvre Fjellstul) blir en del av den nye avtalen.  

 

Finansiering av løypekjøring:  

Medlemskontingenten ble på årsmøtet i 2018 hevet til kr. 850. Hvert medlem av en hytteforening 

bidrar fra og med 2019 med kr 700 til løypekjøringen som en del av kontingenten. De som har 

tinglyst avtale om serviceavgift på sin eiendom, bidrar gjennom denne serviceavgiften og har 

derfor redusert medlemskontingent (kr. 150).  

 

Samarbeid med grunneiere i Søre Vegglifjell  

Hytteforeningen har et godt samarbeid med Søre Vegglifjell Grunneierlag. Representanter fra 

vårt styre er regelmessig i kontakt med grunneiere. Vi har som prinsipp alltid å kontakte 

grunneiere før vi foretar kvisting, merking, rydding eller andre tiltak i et område.  

Grunneierne viser stor vilje til å legge til rette for fritidsaktiviteter i fjellet. Styret forsøker å 

påvirke grunneierne til å ha fokus på skiløypene i alle reguleringsplaner slik at veikryssinger kan 

holdes på et minimum.   

 

Dugnad på Søre Vegglifjell høsten 2018 

Søre Vegglifjell hytteforening arrangerte årets dugnad 6. oktober. Nok en gang var det svært godt 

oppmøte hvor nærmere 50 medlemmer deltok på dugnaden.  

 

Årets dugnad var omfattende i flere deler av løypenettet og her kan nevnes; 

- Omlegging ved 2 punkter i Skjærbrekka. 

- Rydding og merking av scootertraseen Sundtjønn Vest. 

- Etablering av klopper i Sundtjønn Vest traseen, ved Vorset. 

- Klopper i sommersti fra Vorset mot Øvre Fjellstul.  

- Kvisting og rydding i trase langs Søre Vorsetvann.   
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Nok en gang må vi takke for entusiasmen for dugnadsarbeidet i foreningen.  

 

Planer om utbedringer på dugnad sommer/høst 2019 

- Fortsette rydding, kvisting og merking av sommerstier i samråd med grunneierlaget. 

- Etablere klopper i sommerstier. 

- Etablere klopp etter omlegging i nedfarten fra fjellet i Skjærbrekka.  

- Rør/klopp i traseen fra Skjærbrekka mot Myrefjell. 

- Utbedring av klopper mellom Skjærbrekka og Myrefjell. (Store glipper mellom plankene)  

- Vurdere omlegging av løypa over vollen ved Myrefjellsetra.   

 

Forventninger til utbedringer i regi av Grunneierforeningen/Friluftslaget 2018 

- Maskinell utbedring i deler av Steintjønnrunden (Groholtsrunden). 

- Maskinell utjevning av tidligtrase mellom Sundtjønn og Veggli Fjellstue.  

 

Løpende status for løypekjøringen har vært å finne på websiden www.skisporet.no. 

 

Fiskekortordningen 

I 2012/2013 ble det introdusert en fiskekortordning mellom vår hytteforening og Skjærbrekka 

fiskelag/ Sørkje fiskelag. Avtalen med Skjærbrekka fiskelag er reforhandlet i siste periode og 

tilsvarer reforhandlet avtale med Sørkje Fiskelag i 2018. Avtalene løper automatisk med mindre 

de ikke sies opp 31.12 året før. Leien indeksreguleres hvert 5. år, første gang i 2019 for begge 

avtalene. 

  

Avtalen med fiskelagene gir tilgang til det samme området som det felles fiskekortet gjør, se 

www.vegglifjell.no. Hvert betalende medlem av hytteforeningen har en rett tilsvarende 2 

fiskekort til stangfiske fra land. Gyldig medlemsbevis gjelder som fiskekort.  

 

Vedlikehold av hytteeierregisteret 

Hytteforeningen ønsker at vårt register over hytteeiere til enhver tid er oppdatert. Her er vi 

avhengig av at dere sender oss oppdatert informasjon når det skjer eierskifte eller at deres 

bostedsadresse endres. Send dette til post@sorevegglifjell-hytteforening.no, som mange allerede 

har gjort siste år. 

 

Det vil bli gjort en større jobb på registeret i 2019 dersom veinavn blir endelig vedtatt av 

kommunen og adresser fordelt i løpet av året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skisporet.no/
http://159.65.203.195/wp-content/uploads/2018/06/Felles-fiskekort-Soerkje-og-Skjaerbrekka-Fiskelag.pdf
http://www.vegglifjell.no/
mailto:post@sorevegglifjell-hytteforening.no
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Ad sak 4 – Godkjenning av regnskap 2018 
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Kommentarer til regnskap for 2018 

 

 

Konto Kommentar 

Eiendeler/Gjeld 

1510 Kundefordringer For mye innbetalt kontingent tilbakeført 

1900 Kasse Deler av inntekter fra barneskirenn. Resterende kom via Vipps 

og ført mot andre inntekter 

1920 Brukskonto  

Inntekter 

3200 Kontingent 

medlemmer 

353 fullt betalende samt 39 med redusert pris. Totalt 392 

betalende medlemmer mot 373 for 2017. 

3960 Andre inntekter Deler av inntekter fra barneskirenn. Resterende kom via 

kontanter og ført mot kasse 

8040 Renteinntekter Bankinnskudd 

Kostnader 

6010 Løypekjøring Til Vegglifjell Friluftslag og Folkehjelpen for lokal kjøring. 

Fakturert noe mindre til lokal kjøring enn avsatt i budsjettet 

6020 Nettsider Kostnader for vedlikehold av myrefjell.no og sorevegglifjell-

hytteforening.no. Lavere kostnader grunnet omlegging til 

reklamefinansiert løsning for Vegglifjell.no 

6030 Styremøter  

6040 Drift Web Kamera Kostnader i forbindelse med data abonnement 

6100 Kontingent 

Organisasjon 

Vegglifjell Friluftslag og Norges Hytteforbund. Kontingent for 

Norges Hytteforbund økt med kr 500. 

6303 Fiskekortavtaler  Avtale med Sørkje og Skjærbrekka fiskelag 

6370 

Dugnad/løyper/badeplasser 

Ingen kostnader for 2018 

6800 Kontorrekvisita Materiell i forbindelse med kontingent og 

informasjonsutsendelse 

6810 IT kostnader StyreWeb - verktøy for regnskap, medlemsregister og 

kontingenthåndtering. Lagt til modul for elektronisk innmelding 

og dokument register 

6940 Porto Porto i forbindelse med kontingent og informasjonsutsendelse 

7770 Bank og kortgebyr Gebyrer fra DNB – blant annet OCR avtale 

7790 Andre kostnader Innkjøp av medaljer for barneskirenn 

Årsresultat 

Årsresultat for 2018 ble et underskudd på kr 14 247. Bakgrunn for underskuddet for 2018 er 

kostnader i forbindelse med lokal kjøring av løyper i sør. Underskuddet ble ikke like stort som 

budsjettert grunnet generelt lavere kostnader enn budsjettert samt økte kontingentinntekter. 
 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar regnskapet ved akklamasjon. 
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Ad sak 5 – Fastsetting av kontingent og budsjett for 2019 
 

BUDSJETT 2019 
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Kommentarer til budsjett for 2019  

 

 

Konto Kommentar 

Kostnader 

6010 Løypekjøring Beløp er i hovedsak basert på antall fullt betalende medlemmer. 

Grunnet årets økning av kontingenten med kr 200 forventes 

ingen økning i antall for denne medlemstypen. Beløpet er derfor 

basert på 353 fullt betalende medlemmer. Det er lagt inn en 

ekstra pott på kr 27 000 for kjøring av Sundtjønn Vest og Øvre 

Fjellstul i regi av hytteforeningen. Se for øvrig kommentar til 

årsresultat. 

6020 Nettsider Vedlikehold av myrefjell.no pluss sorevegglifjell-

hytteforening.no. Kostnader for vegglifjell.no bortfaller for 2019 

grunnet reklamefinansiert løsning. 

6030 Styremøter Diverse kostnader i forbindelse med styremøter - uforandret fra 

2018 

6040 Drift WebKamera Kostnader i forbindelse med data abonnement.  Uforandret fra 

2018. 

6100 Kontingent 

Organisasjon 

Vegglifjell Friluftslag og Norges Hytteforbund 

6303 Fiskekortavtaler  Reforhandlede avtaler med Sørkje Fiskelag og Skjærbrekka 

Fiskelag. Avtalebeløp skal indeksreguleres hvert 5. år, første 

gang i 2019 for begge avtalene. 

6370 

Dugnad/løyper/badeplasser 

Forutsetning: Utgift til denne type initiativ vil være i regi av 

Friluftslaget. Beløp avsatt er til vedlikehold og mindre innkjøp. 

6800 Kontorrekvisita I forbindelse med utsendelse av kontingent. 

6810 IT kostnader StyreWeb - Verktøy for vedlikehold av medlemsregister, 

kontingentfakturering, regnskap og utsendelse av informasjon. 

Lagt til modul for elektronisk innmelding for 2019. 

6940 Porto I forbindelse med utsendelse av kontingent – liten økning da B-

post ordningen ikke lenger eksisterer. 

7770 Bank og kortgebyr OCR (KID) avtale og andre bank gebyrer 

7790 Andre kostnader Normalt utgifter til barneskirenn – medaljer, kaffe, vaffelrøre, 

etc. 

Inntekter 

3200 Kontingent 

medlemmer 

Basert på en ytterligere økning til 47 medlemmer med redusert 

pris og 353 fullt betalende medlemmer 

3960 Andre inntekter Startkontingent fra barneskirenn Påsken 2019 pluss inntekter fra 

salg av kaffe, vafler, etc. 

8040 Renteinntekter Antar samme rentenivå for 2019 

Årsresultat 

Underskudd kroner 15.420 kroner hvorav 27.000 kroner relatert til lokal løpekjøring for 2019. 

Målet er at denne kjøringen blir en del av ordinær løypeavtale fra 2020. 
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Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar det presenterte budsjettet for 2019 ved akklamasjon. 
 

 

Ad sak 6 – Endring av vedtekter 
Protokollen fra årsmøtet 2018, sak 6 – valg, sier følgende: 

Innledningsvis ble Styrets forslag til antall faste medlemmer som erstatning for vararepresentant 

behandlet. Saken ble fremstilt slik: 

Søre Vegglifjell hytteforening skal ledes av et styre på fem medlemmer, jf. vedtekter pkt. 5. 

Årsmøtet har imidlertid, for tidligere år, valgt å ha seks styremedlemmer i tillegg til varamedlem. 

Styret foreslår at antallet styremedlemmer opprettholdes, men at valg av varamann utgår. 

Bakgrunnen til Styrets forslag er at Styret med seks faste medlemmer er mer robust og har større 

kapasitet til å ivareta hytteforeningens interesser over tid. 

 

Årsmøtet hadde ingen innvendinger til at valg av varamann skulle utgå, og i stedet opprettholde 

seks faste styremedlemmer. 

  

Hytteforeningens vedtekter, pkt. 5, ble ikke oppdatert for denne endringen.  

I tillegg mangler et punkt om at fastsetting av kontingent og budsjett skal forelegges årsmøte (se 

forslag til vedtekter pkt. 12).  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar foreslåtte vedtektsendringer ved akklamasjon. 

 

 

Ad sak 7 - Valg 
Valgkomiteen ved Morten Strøm Andersen og Simen Andreassen vil forestå følgende valg:  

 

• Valg av medlemmer til styret for 2 år 

      Følgende personer er på valg;  

 

Rolle: Navn: På valg i 

2019: 

På valg i 2020: 

Styreleder Turid Foss Sjulstad x  

Styremedlem Svein Holthe  x 

Styremedlem Ole Petter Hobbelstad  x 

Styremedlem Bent Eikmo  x 

Styremedlem Gunnar Slettingdalen x  

Styremedlem Reidar Skjersåker  x 

 

• Valg av revisor for 1 år 

Ane Stuveseth 
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Ad sak 7 – Innkomne skriftlige forslag 
 

Det er ikke innkommet noen skriftlige forslag. 

 

 

Styret 

 

 


