REFERAT FRA MØTE 3. APRIL 2010 I MAKALAUSBUA.
Ulf Kristiansen, som var leder for møtet, innledet med å peke på at i prospektet for
Stavadalen Ski og Hyttegrend ble det opplyst at det var preparerte skiløyper i flott
turterreng i området.
Situasjonen er at en snøskuter kjører opp spor fra toppen av hyttefeltet i en runde opp til
Makalausfjellet. Løypene er ofte lagt i det bratteste terrenget og lite egnet både for folk
med barnepulk og godt voksne skiløpere.
Deretter ble vedtektene gjennomgått og godkjent med to bemerkninger til pkt 4. Årsmøte:
Årsmøtet ble foreslått avholdt en helg for eksempel i februar, men skal være avholdt
senest innen utgangen av påsken. Som ny første setning i pkt 4 foreslås
- Årsmøtet avholdes i begynnelsen av året og senest innen utgangen av påske hvert år.
Den andre bemerkningen gjaldt at revidering av regnskapet skulle foretas av en av
hytteeierne og ikke et innleid revisorfirma.
Valg av styre:
Tre personer hadde meldt seg som frivillige til å påta seg verv. Kirsten Hauge som leder
og Knut Tolo og Svein Breivik som styremedlemmer. De øvrige vervene ble raskt besatt
i møtet.
Det er en del hytteeiere i området som ikke tilhører Stavadalen hyttegrend, men som det
er naturlig å invitere med i Vellet. Det ble foreslått å velge et 3. styremedlem, Per
Ranghaug, med oppgave å kontakte nevnte hytteeiere.
Styret ble deretter valgt:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Sekretær/kasseer:

Kirsten Hauge
Svein Breivik
Knut Tolo
Per Ranghaug
Irene Vik Olsen

Styret velger selv hvem som skal velges for 1 år slik at det blir overlappende
funksjonsperioder.
Valg av revisor:
Revisor:

Brita Sandsbråten

-2Valg av valgkomite:
Foreløpig fungerer styret som valgkomite, men saken tas opp igjen hvis dette blir et
problem.
Ansvarlig for hjemmesiden:
Lederen påtok seg oppgaven.
Fastsettelse av kontingent:
Innmeldingsavgift kr 1.000,-.
Årskontingent 500,-.
I tillegg ble det vedtatt at styret kunne innkreve ytterligere kr 1.500,- til utgifter i
forbindelse med løypenett.
Eventuelt
Søndre Fjellstølen hytteeierforening og Nordre Fjellstølen hytteeierforening eier sammen
med en tredje part en løypemaskin. Vidar Stavedal opplyste at løypelaget var i ferd med
å investere i ny maskin med prisantydning ca 1.6 millioner kroner. Han foreslo at vi
forsøker å kjøpe oss inn i løypemaskinen og opplyste at vi i så fall burde handle raskt
siden innkjøpet var nær forestående. Vi må i så fall inn med et betydelig beløp og
kr 250.000,- ble antydet, hvilket vil gi en utgift pr hytte på kr 5.000,-.
Andre mente det var mer interessant å se mot et samarbeid med hytteforeninger i Liaåsen.
Etter mye diskusjon frem og tilbake ble styret gitt i oppgave å se på forskjellige
alternativer i eget nærområdet og mot andre områder og vel.
Årsmøtet ga videre styret i oppgave å opprette hjemmeside, se på veier, stier og fiskevann
i området samt se på forslag til skilting fra Bagn og vurdere om det er mulig å få satt opp
en bom.
Ingen kom med anmerkninger til navnet.

Stavadalen Hyttevel, 15. april 2010

