Stavadalen Hyttevel
Styrets årsberetning for perioden 1. oktober 2013 til 31.
desember 2014
Styrets sammensetning
Styret har siden årsmøtet 17. april 2014 bestått av:
Anders Aagenæs, styreleder
Vidar Skoglund, styremedlem
Ingjerd Sollie, styremedlem
Kjell Ivar Moe , kasserer
Jan Tore Richardsen, nett-ansvarlig
Om regnskapsperioden og rapporteringen
Styret har besluttet å gå tilbake til en regnskapsperiode som følger kalenderåret, slik at det
samstemmer med regnskapsperioden for Makalaus Løypelag SA. Rapporteringen i denne
årsberetningene gjelder således for en utvidet periode, perioden 1. oktober 2013 til 31. desember
2014.
Aktivitetsområde og medlemmer
Styret har i den utvidede regnskapsperioden og frem til 31.12.2014 konsentrert sin virksomhet om
å etablere Makalaus Løypelag SA sammen med Liaåsen Hyttevel. Videre har styret sørget for
løypearbeid med stor dugnadsinnsats, skilting, kommunikasjon med medlemmer og enkelte sosiale
aktiviteter.
En grunnleggende og viktig aktivitet er å holde oversikt over alle medlemmer, med mailadresser og
telefonnummer. Uten en slik oversikt har velet ikke mulighet til å drive rettferdig innkreving av
kontingenten.
Hyttevelet har fått flere medlemmer, særlig ved utbygging av hyttene nederst i bakken. Vi ønsker
alle nye medlemmer hjertelig velkommen.
Styremøter og øvrige møter
Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden hvorav ett av disse var et felles styremøte med
Liaåsen Hyttevel. I tillegg til dette har det vært en del møter med grunneier, løypekjørere, flere
møter med Liaåsen Hyttevel samt presentasjon til Årsmøtet til Liaåsen Grunneierlag.
Økonomi
Som nevnt har styret gått tilbake til regnskapsførsel som følger kalenderåret av praktiske hensyn.
Dermed ble det et langt regnskapsår i fjor, som skal godkjennes på årsmøtet denne gang, fra 1.
oktober 2013 til 31. desember 2014.
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Inntektene for denne regnskapsperioden har vært totalt kr. 78.000. Dette dreier seg om innbetalte
kontingenter for 2013/14 (70 stk) og (8 stk) for tidlig innbetalte kontingenter for 2015. 2 grupper
betaler ikke kontingent; det er ubygde tomter og grunneier (Vidar Stavedal).
Utgiftene for Regnskapsperioden er på kr 50.281, og dette gir et overskudd i perioden på kr.
27.719.
Pr. 31.12.14 var velets konto på 96.788. Status for perioden viser at det er innbetalt kontingent fra
nesten alle medlemmene. Pr. 31.12.2014 var det i overkant av 10 ubetalte kontingenter. I tillegg
var det forskuddsbetaling fra 8 stk.
Budsjettet
Budsjett for 2015 er basert på pliktig kontingent fra medlemmer, samt noen frivillige innbetalinger
fra giro i Valdres-avisa. Budsjettet er på 85.000. Utgifter er satt opp for løypekjøring, skilting,
administrasjon og gebyrer, til sammen 75.700. Dette gir et overskudd på 10.100.
Utgiftene i kommende periode er mer forutsigbare, da Stavadalen hyttevel etter avtale betaler en
fast sum på kr 70.000 til Makalaus Løypelag som betaling for løypekjøring.
Kommunikasjon med medlemmer og andre
Facebook: Aktiviteten på Facebook-gruppen vår, ”Stavadalen Hyttevel”, fortsetter å øke kraftig og
har nå nesten 400 medlemmer. Denne gruppen er gratis, interaktiv og brukerstyrt, noe som er
svært positivt. Og det er tilsynelatende et positivt tiltak for å bedre kommunikasjonen internt.
Ulempen er at det fortsatt er noen som ikke er på Facebook, slik at ikke alle medlemmer nås denne
veien. Det er også viktig å være klar over at Facebook-gruppen også inkluderer flere medlemmer
som ikke er medlem i hyttevelet vårt. Men vår vurdering så langt er at dette likevel er positivt siden
det setter vårt hyttevel mer i sentrum. Og morsomt at flere av medlemmene nå har lagt ut
morsomme og flotte filmsnutter av ulike aktiviteter i området.
Hjemmesiden til hyttevelet: Hjemmesiden til hyttevelet https://sites.google.com/site/stavadalen/)
kan nå nås via en lenke fra hjemmesiden til Stavadalen Skisenter: (www.Stavadalen.no), og
hjemmesiden er etter en stor innsats fra styrets nett-ansvarlige (Jan Tore Richardsen) oppgradert
vesentlig, og den er søkbar fra Google. Styret ønsker tilbakemeldinger på bruken av hjemmesiden
nå som den er oppgradert.
E-post: Brukes fortsatt til innkallinger, men er noe tungvint da mail-adresser stadig skifter, samtidig
som medlemsregisteret er vanskelig å holde ajour. Vi setter stor pris på om dere kan gi beskjed hvis
dere endrer mailadressene. Endringer kan også meldes på hjemmesiden.
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Løypekjøring
I starten på sesongen 14/15, nærmere bestemt 5. desember 2014 kjøpte Makalaus Løypelag en
løypemaskin som har stått for all løypekjøring denne sesongen. Vinteren var i begynnelsen preget
av lite snø og litt mye stubber og stein i løypetraseen. Dette gjorde sitt til at det var litt dårlige
/mangelfulle løyper i starten. Det var nødvendig å kjøre forsiktig for ikke å ødelegge
løypemaskinen. Lenger ut på sesongen kom det mer snø noe som gjorde at det ble lettere å kjøre
løyper, og det har stort sett vært bra resten av sesongen. Tidspunktet for løypekjøringen, og hvilke
traseer som skal kjøres er svært viktig for medlemmene, og løypekjøringen blir derfor fortløpende
evaluert, for å kunne levere det beste produktet til våre medlemmer.
Dugnader og sosiale aktiviteter
Høsten 2014 ble det gjennomført dugnad over 2 helger i høstferien med svært godt oppmøte. Vi vil
berømme alle flinke hyttefolk som har deltatt med stor iver og entusiasme i dette arbeidet. Vi
konsentrerte oss om å gjøre hele «Liaåsen-runden» kjørbar med løypemaskinen, både ned til
Ormekula og en ny trase forbi Myrkjegongi. Flere deltok også lenger ut i løypenettet på Liaåsen.
Rakfisk-arrangementet er en tradisjon og også i år var det felles buss-transport frem og tilbake til
Fagernes. «Makalaus Open» ble arrangert for andre gang i fjor, men pga sen påske ble
arrangementet gjennomført i vinterferien. Et populært og morsomt arrangement med ca 50
deltakere i 4 klasser, som avsluttes med After Ski på Makalausbua. Påskeskirennet for barna ble
også arrangert i fjor i barnebakken, og her får de aller minste mulighet til å kjøre om kapp med
både store og små i en morsom og utfordrende parallellslalom-løype.
Styret tar sikte på å evaluere hvilke sosiale aktiviteter som skal legges inn som faste punkter
fremover. Det vil være positivt om vi kan etablere forskjellige grupper med arrangører, som kan
påta seg å stå for arrangementene.
Med dette avsluttes årsberetningen for perioden 01.10.2013 – 31.12.2014.
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