Stavadalen Hyttevel
Innkalling til årsmøte torsdag 5. april 2012
Møtestart i Makalausbua kl 16.00
Saksliste
1. Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Godkjennelse av innkalling
c) Godkjennelse av fullmakter
2. Styrets årsberetning
Styret foreslår å vedta årsberetning – se nedenunder
3. Årsregnskap 2011
Styret foreslår å vedta årsregnskap – se vedlegg
4. Budsjett 2012 – Fastsettelse av kontingent
5. Valg av nytt styre
Forslag til nytt styre:
Vidar Skoglund (ikke på valg)
Anders Aagenæs (Ikke på valg)
Irene Kristiansen (valgkomiteens forslag)
Jens Øyvind Refsahl (valgkomiteens forslag)
Valgkomiteen har bestått av Knut Tolo og Irene Vik Olsen. Neste års valgkomité består av
Kirsten Hauge og Svein Breivik (de som går ut av inneværende styre)

Velkommen!
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Styrets årsberetning 2011
Styrets sammensetning i 2011:
Styret har bestått av:
Kirsten Hauge
Leder
Svein Breivik
Styremedlem
Vidar Skoglund
Styremedlem
Anders Aagenæs
Sekretær og kasserer
Aktivitetskomité:
Ansvar for buss til Rakfiskfestivalen var i fjor Anne Høien.
Styremøter:
Det har vært avholdt 3 styremøter: 23. juni, 13. september og 28. desember
Løypekjøring
Basert på diskusjonen i fjorårets generalforsamling vurderte styret flere alternativer for
løypekjøring i nærområdet. Det ble besluttet å innlede et samarbeid med Liaåsen og Nysetåsen
løypelag som var i ferd med å anskaffe en "Ginzugroomer" løypesetter som kan trekkes av
snøscooter og lage en trasé på 2,10 m total bredde med doble spor. Leveransen av dette utstyret er
blitt sterkt forsinket, og siden sesongen avsluttes tidlig pga lite snø og høye temperaturer har ikke
denne løypesetteren blitt benyttet inneværende sesong. Løypene har derfor i år blitt kjørt med en
enkel sporsetter.
Vær og føreforhold har også i år medført betydelige problemer med løypeleggingen, særlig på selve
Makalausplatået hvor det i perioder har vært nærmest umulig å legge løyper, uansett utstyr.
Traséen mellom Stavadalen og Søndre Fjellstølen er ikke blitt kjørt opp inneværende sesong. På
grunn av den videre utbyggingen av hytteområdet vil det etter styrets vurdering være ønskelig å
finne frem til en ordning med løypekjøring av denne traséen.
Styret vil for neste sesong anbefale at man fortsatt vurderer langsiktige løsninger som gir mulighet
for kjøring både til Liaåsen og Søndre Fjellstølen.
Dugnader
I løpet av høstferien ble det gjennomført en betydelig dugnadsinnsats på begge lørdager for å
rydde løypetraséene mellom Storemyri og Makalauslia samt mellom Flymerket og Ormekula, med
veldig bra resultat!
Oppmåling
Vidar Skoglund har foretatt oppmåling for løypeskilt. Disse må bestilles slik at de kan settes opp
neste sesong.
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Postkasse
Styret har gått til innkjøp av en fellespostkasse som er plassert på garasjeveggen ved containeren.
Kassen er tenkt til bruk for alle hyttevelets medlemmer.
Facebook
Hyttevelet har etablert en Facebook-gruppe for velets medlemmer der man kan utveksle
informasjon av nytte for eiere og brukere av området i Stavadalen.
Økonomi
Da utgiftene til løypekjøring ble betydelig lavere enn estimert besluttet styret å innkreve bare kr.
500,- i kontingent og ikke kr. 1500,- som ble vedtatt på årsmøtet. Styret forbeholdt seg dog retten
til å innkreve resterende hvis behov.
Hilsen
Styret v/ Kirsten Hauge
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FULLMAKT:
Undertegnede __________________ Hytte nr_____________

gir herved ____________________________
fullmakt til å møte og stemme for min/vår andel på årsmøtet i
Stavadalen hyttevel 5. april 2012
Dato:
______________
Signatur:
___________________________________
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