Årsberetning Stavadalen Hyttevel 2017
Styrets sammensetning
Styret har siden årsmøtet 13. april 2017 bestått av:
● Anders Aagenæs, styreleder
● Vidar Skoglund, styremedlem
● Rune Ludviksen, styremedlem (kasserer)
● Jan Tore Richardsen, styremedlem (nettansvarlig)
● Nina Arnessen, styremedlem

Om regnskapsperioden og rapporteringen
Rapporteringen i denne årsberetningen gjelder for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017.
Aktivitetsområde og medlemmer
Styret har i 2017 konsentrert sin virksomhet om løypearbeid i området gjennom deltakelsen i Makalaus
Løypelag SA, og sammen med Liaåsen Hyttevel. Vi har som vanlig avholdt dugnad, hatt løpende
kommunikasjon med medlemmene og gjennomført sosiale aktiviteter.
Hovedaktiviteten er gjennomføring av årets dugnad i høstferien, der vi har klargjort traseene for den
vintersesongen vi nå er inne i.
Medlemsregister
Oversikten over alle medlemmer, med e-postadresser og telefonnummer, er oppdatert gjennom året. Det
er ganske store endringer i medlemsmassen, så medlemsregisteret må stadig oppdateres.
Styremøter og øvrige møter
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2017. Styrene i Makalaus Løypelag og Stavadalen Hyttevel møtes ofte i
forbindelse med styremøtene, noe som bidrar til godt samarbeid.
Økonomi - regnskap 2017
Inntektene i 2017 har vært totalt på kr. 84.538. 7 hytteeiere har foreløpig ikke betalt årets årskontingent til
tross for purring, og vil bli fulgt opp videre. Det har vært endel jobb med å oppdatere medlemslistene og få
nye hytteeiere registrert, ikke minst fordi selgere ikke har informert velet om ny eier. Som vanlig har
ubebygde tomter og grunneier ikke betalt kontingent til hyttevelet.
Totale utgifter i 2017 var kr. 71 .141 (hvorav bidrag til Makalaus Løypelag utgjorde kr. 70.000), noe som gir
et overskudd på kr. 13.397 som er kr 1.297,- høyere enn budsjett.
Pr. 31.12.2017 var saldo på velets konto på kr. 163.641.
Regnskapet har også for 2017 vært revidert av Brita Sandsbråten, og styret takker for hennes bidrag.
Budsjett for 2018
Budsjett for 2018 er hovedsakelig basert på pliktig kontingent fra medlemmer på kr. 80.000 og
innbetalinger av kontingent fra 2017 på kr. 17.100. Det har tilkommet noen flere hytter i velet og samlede
budsjetterte inntekter for 2018 er dermed kr 98.200,- som er ca 14.000,- høyere enn i 2017. På utgiftssiden
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er løypekjøring desidert største post med kr. 70.000, og det er også satt av en pott på kr 5.000 til sosiale
arrangementer. Samlede kostnader er dermed budsjettert med kr 82.000 og dette gir et budsjettert
overskudd på kr. 16.200.
Likviditeten i Stavadalen Hyttevel er tilfredsstillende, og styret mener det er viktig å bygge opp noe reserver
til det blir behov for investeringer i Makalaus Løypelag.
Det vises for øvrig til fullstendig oppstilling av regnskap og budsjett.
Kommunikasjon med medlemmer og andre
Facebook, hjemmesiden og e-post er fortsatt grunnstammen i vår kommunikasjon med medlemmene.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/307937312580769/
Aktiviteten på Facebook-gruppen vår, ”Stavadalen Hyttevel”, fortsetter å øke og har nå 608 medlemmer.
Utenfor de store høytidene (jul, vinterferie og påske) er aktiviteten ganske lav, mens i helger og høytider
legges det ut veldig mye positivt. Styret mener at Facebook-siden er en viktig informasjonskanal, som er
rask og brukerstyrt. De fleste sjekker Facebook for å få med seg nyheter om løypekjøring, snø- og
føreforhold – og selvsagt litt sladder!
Facebook-gruppen kan også nås via en lenke på hjemmesiden til Stavadalen Skisenter:
http://www.stavadalen.no
Hjemmesiden til hyttevelet: http://www.stavadalenhyttevel.no
Hjemmesiden er ment å være et arkiv for hytterelatert informasjon av mer varig art (møteinnkallinger og referat, vedtekter osv.) som ikke dekkes av den interaktive dialogen i Facebook-gruppen, men brukes også til
annonsering av medlemsmøter og andre arrangementer i Stavadalen. Hjemmesiden vedlikeholdes av styrets
nettansvarlige.
Nytt av året kan det nevnes følgende nye innslag på nettsidene:
● Ny nettside, Informasjon, som viser nyttig informasjon for hytteområdet, f.eks.:
o Informasjon til nye medlemmer
o Informasjon om og regler for brøyting i Stavadalen
● Flere nye turtips på nettsiden Turtips
Hjemmesiden er søkbar fra Google. Styret ønsker gjerne tilbakemeldinger på bruken av hjemmesiden.
E-post:
E-post brukes fortsatt til innkallinger, men er noe tungvint da e-postadresser stadig skifter, samtidig som
medlemsregisteret er vanskelig å holde ajour. Vi setter stor pris på om dere kan gi beskjed om endringer av
e-postadresse til styrets e-postadresse (vist ovenfor). Endringer kan også meldes på hjemmesiden (på
nettsiden Adresseendring).
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Løypekjøring
Løypekjøring forrige sesong (2016-2017) begynte sent, og det var først etter nyttår, dvs. i januar 2017 at det
tok seg opp. Det var lite snø i forrige sesong, men vi opplevde at våre løyper holdt lenge på grunn av
pakking av snø tidlig på sesongen.
Sesongen 2017-2018 begynte som kjent svært bra, og det ble kjørt løyper fra desember av. Det ble kjørt i
julen til glede for mange, og sesongen har fortsatt med svært mye snø og flotte løyper. Utfordringen har
vært mengden med snø, som har gjort det vanskelig for løypemaskinen å komme frem.
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.
Vi har holdt fast på løypekjøring fredag ettermiddag når været ikke er spådd alt for dårlig, da kjøres det
lørdag.
Dugnader
I høstferien ble det gjennomført 2 dugnader. Vi konsentrerte oss om følgende:
 Postkassen – til myra nedenfor postkassen: Den nye traseen her ble laget på tampen av forrige
sesong, så den var ikke skikkelig ryddet.
 Stormyra – gjennom Månedalen til Makalaus: Ny trase mot Makalaus ble ansett nødvendig for å
unngå bratte bakker til Makalaus.
 Hallingfetveien – Stavadalen: Utbedring av bratt bakke nederst i traseen. Til denne operasjonen
trengte vi gravemaskin. Vidar Stavedal gjorde denne jobben senere på høsten – veldig bra!
 Flystøtten – myra i hyttefeltet: Ny trase for å unngå den bratte kneika. Traseen ble bra, men har
noen store steiner som må fjernes til neste år.
 Trase mot Søndre Fjellstølen: Siste kneika opp – dette ble ikke tatt under dugnaden, men senere.
 Rydding av traseen fra barnebakken (nede i Stavadalen) og mot brua over Reina – denne ryddingen
ble ikke gjennomført, og må tas neste år.
På Liaåsen er det også gjennomført betydelig dugnadsinnsats.

Takk til alle for strålende innsats på dugnadene.
Sosiale aktiviteter
Rakfiskarrangementet er en tradisjon, og også i år var det felles busstransport frem og tilbake til Fagernes.

Pga lite snø var det ikke mulig å arrangere Makalaus Open eller Påskerennet i 2017.
Styret regner med å få en ansvarlig for sosiale aktiviteter i styret, og vil da evaluere hvilke sosiale aktiviteter
som skal legges inn som faste punkter fremover.
Eiendomsskatt
Som kjent klaget Stavadalen Hyttevel på vedtaket om eiendomsskatt som innebærer at hyttefeltet i
Stavadalen får status som «høystandard hyttefelt». Klagen førte ikke frem, og vi er ikke kjent med at noen
har gått til rettsak mot kommunen.
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For 2018 har kommunestyret besluttet at eiendomsskatten skal utskrives med 2,9 promille (en økning fra
2,5 promille året før). Takstene er de samme som før, da takstene står i 10 år. Eiendomsskatten er derfor
økt noe fra i fjor. Dersom noen vil klage på årets utskriving av eiendomsskatt, kan det skje innen 15. april.
Adkomstveien til Stavadalen hyttefelt
Adkomstveien til øvre del av hyttefeltet er til tider utsatt for utrasing og huller i.f.m. nedbør. Vidar har
sommeren 2017 gjort utbedringer av veien. Høsten 2017 var det på nytt mye nedbør med utrasinger og
huller som resultat. Kommentarer til vedlikeholdet kan rettes til styret, som da tar det videre med Vidar
Stavedal. Når det gjelder brøyting, viser vi til melding på hjemmesiden, der rutinene for denne fremgår, se
http://www.stavadalenhyttevel.no/informasjon/broeyting

**********

Med dette avsluttes årsberetningen for perioden 01.01.2017 – 31.12.2017.

__________________________________
Rune Ludviksen

__________________________________
Jan Tore Richardsen

__________________________________
Nina Arnessen

__________________________________
Vidar Skoglund

__________________________________
Anders Aagenæs
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