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Innkalling til årsmøte 16. april 2022 kl 12.00 
 
Styret i Søre Vegglifjell hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte, 
Lørdag 16. april 2022 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 2021, del 2 
4. Godkjenning av regnskapet for 2021 
5. Fastsetting av kontingent og budsjett for 2022 
6. Valg  

a. Medlemmer til styret 
b. Revisor 

7. Innkomne skriftlige forslag 
 
Forslag til saker til årsmøtet 
Forslag om evt. andre saker til årsmøtet sendes skriftlig innen 1. april 2022 til e-postadresse 
post@sorevegglifjell-hytteforening.no 
Saker - Søre Vegglifjell hytteforening (styreweb.com) – alternativ innmelding av sak 

 
8. Eventuelt 

- Utplassering av hjertestartere. 
 

Ad sak 3 - Styrets årsberetning 
Styret har i perioden bestått av:  
Styreformann 

 

Svein Holthe 
Styremedlem Halvor Vasdal 
Styremedlem Trine-Lise Norup 
Styremedlem Tom Henriksen 
Styremedlem Jørgen Frisak 
Styremedlem Dag Skovli Schultz 
  
Revisor: Trine Andreassen 
Valgkomite: Simen Andreassen 
 Morten Albert Strøm 
Roller i styret:   
Styrets leder: 

Styresekretær: 

Kasserer: 

Svein Holthe 

Dag Skovli Schultz 

Jørgen Frisak 

mailto:post@sorevegglifjell-hytteforening.no
https://soreveggli.portal.styreweb.com/Secure/supportorg/SupportEdit.aspx?Action=New
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Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden fra forrige årsmøte.  
 
I tillegg til deltakelse i egne styremøter har representanter fra styret deltatt på møter i 
Fellesutvalget med andre hytteforeninger på Vegglifjell, Vegglifjell friluftslag, Løypelaget og 
Skjærbrekka veilag.  
 
I perioden fra forrige årsmøte har styret arbeidet med følgende temaer 

 Representasjon i løypelaget med oppfølging av løypeavtale og videreutvikling av 
løypenettet.  

 Vurderinger av utplassering hjertestartere i hytteforeningens område.  
 Organisering av hensatte kanoer rundt Sundtjønn 
 Oppdatering og administrasjon av Søre Vegglifjell Hytteforenings Facebookside 
 Fange opp diskusjoner/innspill etc. via Facebooksiden som gjelder foreningens 

geografiske område og ta dette videre, eks. innspill om nye skiløyper, adkomst til turstier 
etc.  

 Tilegnet oss kunnskap vedr. lysforurensning, lysbruk etc. i fjellet. 
 Deltatt i Fellesutvalgets høringsprosess vedr. Kommunedelplanen for Vegglifjell. 

 
Medlemsskap i hytteforeningen 
Hytteforeningen har hatt et stabilt antall medlemmer i flere år. Trenden er dessverre 
nedadgående.  Det er viktig at alle medlemmer nå bidrar med å fremme fordelene med flest mulig 
medlemmer i hytteforeningen. Det er en målsetning å øke antall medlemmer i tråd med 
etablering av nye hytter i området.  
 

Medlemstype  Antall  
Redusert pris (betaler tinglyst serviceavgift direkte til Friluftslaget) 150 kr 66 (61) 
Full pris (850 kr) 339 (347) 
Totalt 405 (408) 

 
Antall medlemmer er oppgitt pr 31/12-21. Tall i parentes gjelder 2020.  
 
Skiløypenettet og løypekjøring sesongen høst 2021 
Frem til nyttår 2021/2022 ble det dessverre ikke mye skiløyper, da det var mangel på snø. 

Unntaket i vårt område var tidligtraseen langs Sørkje, denne har blitt kjørt fra første del av desember, 

og har vært meget bra. 

Det ble før jul kjørt noen runder med pakking med snøscooter, men det ble ikke noe varig løypenett av 

det. 

 

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

annen kontakt gjennom hele sesongen, og samarbeidet har fungert veldig bra. Coronaen har også i år 

gjort at det ikke har vært like mye møter som opprinnelig planlagt.  
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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 Fulsås Maskin AS. I avtalen inngår også de to trasèene  Sundtjønn Vest og Øvre Fjellstul. 

Disse skal i henhold til avtale kjøres med scooter/ATV, med hyppighet på lik linje med øvrig løypenett. 

 

Avtalen med Fulsås Maskin AS ble i sommer/høst reforhandlet slik at det nå er avtale for 5 nye år. 

 

Endringer / utbedringer av traseer:  

Den planlagte omlegging av trasèen fra myra i bunn av bakkene opp mot Svartli (retning fra Sundtjønn) 

slik at man unngår denne bløte myra ble startet på sent på høsten, og ved nyttår var mye av traseen klar. 

Arbeidet er planlagt ferdigstilt tidlig på nyåret 2022. 

 

Det er også gjort utbedring på brua over bekken i Skjærbrekka. Denne har fått nye fundamenter og 

dekke i betong, kantene er beslått med treverk og det er lagt på jord oppå slik at den sklir godt inn i 

naturen. Meget flott uført arbeid😊 

 

Forslagene til nye traseer er det jobbet videre med, og håpet er at det i løpet av 2022 er laget en avtale 

slik at løypen fra Myrefjell hyttegrend til Smyli kan ryddes på dugnaden høsten 2022 og være klar for 

kjøring sesongen 22/23. 

 
Finansiering av løypekjøring:  
Medlemskontingenten ble på årsmøtet i 2018 hevet til kr 850, og har vært stabil siden da. Av 
dette går kr 700 til løypekjøring. Dette bidraget er foreslått økt i år, da utgiftene til løypekjøring 
stiger. Dette forsøkes harmonisert med alle hytteforeningene på Vegglifjell.   
 
Hyttene som har tinglyst avtale om serviceavgift på sin eiendom, bidrar gjennom denne 
serviceavgiften direkte til løypekjøring og har derfor redusert medlemskontingent (Pt. kr. 150).  
Tinglyst serviceavgift er i dag ca. kr. 1 200,-/år. 
 
Samarbeid med grunneiere i Søre Vegglifjell  
Hytteforeningene har et godt samarbeid med Søre Vegglifjell Grunneierlag. Vegglifjell friluftslag 
har det overordnede ansvar for grønn infrastruktur og har som prinsipp alltid å kontakte 
grunneiere før det gjennomføres kvisting, merking, rydding eller andre tiltak i et område.  
 
Grunneierne viser stor vilje til å legge til rette for fritidsaktiviteter i fjellet. Gjennom 
høringsmerknader til reguleringsarbeid og byggeaktivitet i fjellet gir styret innspill for å ivareta 
planfrie og trygge sti- og løypekryssinger.  
 
Dugnadsarbeid 
Dugnad på Søre Vegglifjell høsten 2021 
Søre Vegglifjell hytteforening arrangerte dugnad 9. oktober med god deltakelse. Tilsammen 25-
30 medlemmer bidro til at løype og stinettet stadig blir bedre. En stor takk til alle som stiller opp 
for å få til bedre stier og løyper.   
 



SØRE VEGGLIFJELL HYTTEFORENING  

4 

Dugnaden omfattet følgende områder:  
- Utbedring klopper ved Myrefjellseter og Kringletjønn. 
- Rydding skiløyper Steintjønnrunden 
- Rydding skiløyper Groholsrunden 
- Satt opp stolper i skiløypenettet som var satt opp i snø i vinter 

 
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. 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/hytteadresser 
Hytteforeningen ønsker at vårt register over hytteeiere til enhver tid er oppdatert. For å få til 
dette er vi avhengig av at hytteeierne sender oss oppdatert informasjon når det skjer eierskifte 
eller andre endringer i kontaktinformasjon, herunder mailadresser. Send oppdatert informasjon 
til:  post@sorevegglifjell-hytteforening.no. Kontingentfaktura sendes gebyrfritt på mail, mens 
fakturagebyr påløper dersom vi må sende ut pr. papir.  
 
Veinavn i fjellet er i full gang med å innføres. Rollag kommune sier de er ferdig med dette 
arbeidet ila. første halvår 2022. Når dette er ferdig, vil dette oppdateres i hytteeierregistereret.  
 

  

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 2021 

Eiendeler  
Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse Note 

1510 Kundefordringer -2.250,00 1.365,00 -885,00  

1900 Kasse 8.265,00 0,00 8.265,00  

1920 Brukskonto 311.233,78 109.017,76 420.251,54  

 317.248,78 110.382,76 427.631,54  

Gjeld  
Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse  

xxxx Leverandørgjeld 0,00 125.550,00 125.550,00 1) 

Egenkapital  
Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse  

2050 Annen egenkapital 317.248,78 0,00 317.248,78  

Overskudd/ underskudd 0,00 -16.532,24 -16.532,24  

 317.248,78 -16.532,24 300.716,54  

Inntekter  
Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år  

3200 Kontingent medlemmer 249.935,00 304.000,00  2) 

3910 Purregebyr 0,00    

3960 Andre inntekter 0,00 7.000,00   

8040 Renteinntekter 0,00 100,00   

 249.935,00 311.100,00   

Kostnader  
Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år  

6010 Løypekjøring -238.700,00 278.000,00  3) 

6020 Nettsider -1.510,00 1.100,00   

6030 Styremøter 0,00 1.000,00   

6040 Drift WebCamera -1.744,49 8.000,00   

6100 Kontingent organisasjon -4.035,00 4.000,00   

6303 Fiskekort avtale -6.900,00 20.000,00   

6370 Dugnad/Løyper/Badeplasser 0,00 10.000,00   

6800 Kontorrekvisita 0,00 100,00   

6810 IT kostnader -11.265,00 15.660,00   

7770 Bank- og kortgebyr -1.754,75 2.300,00   

7790 Andre kostnader -558,00 5.000,00   

 -266.467,24 345.160,00   

Resultat  
Konto Faktisk Budsjett i år Budsjett neste år  

Sum -16.532,24 -34.060,00 0,00  
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Konto Kommentar 

Eiendeler/Gjeld 

1510 Kundefordringer Ingen endring 

1900 Kasse Deler av inntekter fra barneskirenn inkl. vaffel og kaffesalg. 

Resterende kom via Vipps og er ført mot andre inntekter 

1920 Brukskonto  

Inntekter 

3200 Kontingent medlemmer 339 fullt betalende samt 66 med redusert pris.Totalt 407 registrerte 

medlemmer. Purrer kontingenter som ikke er betalt/ ikke brukt KID. 

Dette gir avvik i regnskapet 

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

og ført mot kasse 

8040 Renteinntekter Bankinnskudd 

Kostnader 

6010 Løypekjøring 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 2021, overføres til neste år (bålpanne/beis etc.) 

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/vaffelrøre/kaffe for barneskirenn 

Årsresultat 

Årsresultat for 2021 ble et underskudd på kr 16.532,24. Bakgrunn for underskuddet for 2021 er bl.a. 

forfall på fiskekortording kommer i 2021, samt manglende inntekter på vaffel/kaffesalg på 

barneskirennet.  

 
 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar regnskapet for 2021 ved akklamasjon. 
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Ad sak 5 – Fastsetting av kontingent og budsjett for 2021 
 
Styret fremmer forslag om å øke kontingenten fra 850 til 1000 kr. for fullpris medlemmer.  
Dette for å nærme oss hytter som betaler tinglyst «serviceavgift» på ca. 1250 kr pr. år.  
 
For medlemmer med redusert avgift (som betaler 1250 kr. i serviceavgift), foreslås å senke 
kontingenten fra 150 kr til 100 kr. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar presentert nye kontingenter for 2022 ved 
akklamasjon. 
 

Eiendeler    

Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse 

1510 Kundefordringer -2.250,00 1.365,00 -885,00 

1900 Kasse 8.265,00 0,00 8.265,00 

1920 Brukskonto 311.233,78 109.017,76 420.251,54 

 317.248,78 110.382,76 427.631,54 

Gjeld    

Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse 

xxxx Leverandørgjeld 0,00 125.550,00 125.550,00 

Egenkapital    

Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse 

2050 Annen egenkapital 317.248,78 0,00 317.248,78 

Overskudd/Underskudd 0,00 -16.532,24 -16.532,24 

 317.248,78 -16.532,24 300.716,54 

Inntekter    

Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år 

3200 Kontingent medlemmer 249.935,00 304.000,00 347.000,00 

3910 Purregebyr 0,00  1.500,00 

3960 Andre inntekter 0,00 7.000,00 3.000,00 

8040 Renteinntekter 0,00 100,00   

 249.935,00 311.100,00 351.500,00 

 

Kostnader    

Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år 

6010 Løypekjøring -238.700,00 278.000,00 374.000,00 

6020 Nettsider -1.510,00 1.100,00 1.600,00 

6030 Styremøter 0,00 1.000,00 3.000,00 

6040 Drift WebCamera -1.744,49 8.000,00 4.000,00 

6100 Kontingent organisasjon -4.035,00 4.000,00 4.200,00 



SØRE VEGGLIFJELL HYTTEFORENING  

8 

Kostnader    

Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år 

6303 Fiskekort avtale -6.900,00 20.000,00 7.000,00 

6370 Dugnad/Løyper/Badeplasser 0,00 10.000,00 20.000,00 

6800 Kontorrekvisita 0,00 100,00 400,00 

6810 IT kostnader -11.265,00 15.660,00 12.000,00 

7770 Bank- og kortgebyr -1.754,75 2.300,00 2.500,00 

7790 Andre kostnader -558,00 5.000,00 1.000,00 

 -266.467,24 345.160,00 429.700,00 

Resultat    

Konto Faktisk Budsjett i år Budsjett neste år 

Sum -16.532,24 -34.060,00 -78.200,00 

 
 
Konto Kommentar 

Kostnader 

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

Beløpet er derfor basert på 339 fullt betalende medlemmer. Potten 

for kjøring av Sundtjønn Vest og Øvre Fjellstul i regi av 

hytteforeningen er fjernet, da dette nå er inne i ny 

løypekjøringsavtale. Se for øvrig kommentar til årsresultat. 

6020 Nettsider Vedlikehold av myrefjell.no pluss sorevegglifjell-hytteforening.no - 

uforandret fra 2021. 

6030 Styremøter Diverse kostnader i forbindelse med styremøter - økt fra 2020 

6040 Drift WebKamera Kostnader i forbindelse med data abonnement.  Uforandret fra 2020. 

6100 Kontingent 

Organisasjon 

Vegglifjell Friluftslag og Norges Hytteforbund (økt fra i fjor). 

Faktura fra VFL ikke kommet i 2021, lagt inn i budsjett for 2022. 

6303 Fiskekortavtaler  Reforhandlede avtaler med Sørkje Fiskelag og Skjærbrekka 

Fiskelag. Avtalebeløp skal indeksreguleres hvert 5. år, første gang i 

2019 for begge avtalene. Ikke fått begge fakturaene, avgift fra i fjor 

videreføres til i år, derfor dobling (og indeksregulering) av budsjett 

for i år. 

6370 

Dugnad/løyper/badeplasser 

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

Friluftslaget. Beløp avsatt er til vedlikehold og mindre innkjøp. 

Ingen kostnader for 2021, overføres til 2022. 

6800 Kontorrekvisita I forbindelse med utsendelse av kontingent. 

6810 IT kostnader StyreWeb - verktøy for regnskap, medlemsregister og 

kontingenthåndtering. Lagt til modul for elektronisk innmelding og 

dokument register. 

Økes til 5660,- 

6940 Porto I forbindelse med utsendelse av kontingent – økning på 6800kr i 

forbindelse med sentral utsendelse av kontingent-fakturaer. 

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

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

Inntekter 

3200 Kontingent medlemmer Basert på en ytterligere økning til 66 medlemmer med redusert pris 

og 339 fullt betalende medlemmer. 

3960 Andre inntekter Startkontingent fra barneskirenn påsken 2019 pluss inntekter fra salg 

av kaffe, vafler, etc. Ikke arrangert siden da. 

8040 Renteinntekter Antar samme rentenivå for 2020. 

Årsresultat 

Underskudd kroner 78.200 kroner. Årsak ekstra innbetaling til Vegglifjell Friluftslag øremerket 

løypekjøring.  

 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar det presenterte budsjettet for 2022 ved akklamasjon. 
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Ad sak 6 - Valg 
Valgkomiteen ved Morten Albert Strøm og Simen Andreassen vil forestå følgende valg:  
 

 Valg av medlemmer til styret for 2 år 
      Følgende personer er på valg;  
 

Rolle: Navn: Hytteområde På valg for 
2022: 

På valg for 
2023: 

Styreleder Svein Holthe Sundtjønn X  

Styremedlem Tom Henriksen Svartløk X  

Styremedlem Dag Skovli 
Schultz  

Steintjønn  X 

Styremedlem Halvor Vasdal Svartløk X  

Styremedlem Jørgen Frisak  Sundtjønn  X 

Styremedlem Trine-Lise Norup Vorset  X 

 
 Valg av revisor for 1 år 

Revisor har vært Trine Andreassen. 
 

 
Ad sak 7 – Innkomne skriftlige forslag 
Forslag må være styret i hende innen 1. april 
 

Ad sak 8 – Eventuelt 
 

- Styret mottok på årsmøtet i høst forslag om å vurdere utplassering av hjertestartere i 

foreningens område. Vi ha jobbet med dette, og tenker at det anslagsvis er 5 stk. som er 

nødvendig for å dekke området.  

5 stk hjertestartere med varmeskap vil koste ca. 150.000,- i innkjøp og og montering. 

Driftsutgifter med utskifting elektroder, batteribytte og strøm, beløper seg til ca. 20.000,- årlig. 

 

Styret ber om årsmøtet sitt syn på dette. Skal styret jobbe videre og gjennomføre tiltaket, 

eller skal det legges på is/skrinlegges? 

 
 
Styret 
 
 
NB! Husk barneskirenn ved Folkehjelpshytta umiddelbart etter årsmøte.  


