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Protokoll fra årsmøte i Glåmhaugen hyttevel 

lørdag 26. februar 2022 Austlid fjellstue 
17:00 til 19:00 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Årsmøte var lovlig varslet 3 uker før møte. Årsmøte papirene var lovlig utsendt 2 uker før møte, og 

inneholdt saker i henhold til vedtektene. Det ble ikke meldt noen saker til eventuelt. Steinar Mageli ble 

valgt til møteleder. Jan Petter Skodbo ble valgt til referent. Olav Hagen og Ola Torud ble valgt til å 

underskrive protokoll. 

Vedtak: Godkjent 

Sak 2. Styrets beretning 
Vedlagt til saken fulgte styrets beretning. Det ble kort orientert om sakene.  

Vedtak: Beretningen ble godkjent.. 

 

Sak 3. Årsregnskap 
Det ble kort orientert om velets økonomi. Det ble vist til den ettersendte revisorerklæringen fra styrets 

revisor. Denne anbefalte årsmøte å godkjenne regnskapet.  

 

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.  

 

Sak 4. Valg 
Det ble kort orientert om valgkomiteens forslag til styre, revisor og valgkomité.  

Vedtak: Følgende valg ble godkjent: 

• Styreleder Annette Krampl (for perioden 2022) 

• Styremedlem Steinar Mageli (for perioden 2022-2023) 

• Styremedlem Jan Petter Skodbo (for perioden 2022) 

• Varamedlem Arnvid Gunnar Lie (for perioden 2022-2023) 

 

• Revisor: Elfrid Gjørven (for 2022-2023) 

• Valgkomite: Anne Berit Aker Hansen og Ellen Hofsvang (for 2022 -2023) 
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Sak 5. Fastsettelse av kontingent og tidspunkt for neste årsmøte 

a) Kontingent 
Det ble kort orientert om at fremtidige utgifter i særlig grad ville være knyttet til medlemmenes felles 

ansvar for det indre veinettet og eventuell salting i tørre perioder. Det kom ikke øvrige kommentarer til 

fastsetting av kontingenten.  

Vedtak: Kontingenten for 2022 settes til 300 kroner.  

b) Tidspunkt for neste årsmøte 

Det ble foreslått at tidspunktet for årsmøtet 2023 settes til lørdag 25. februar kl. 17 – 19. Det kom ingen 

innvendinger til forslaget.  

Vedtak: Årsmøte 2023 avholdes lørdag 25. februar 2023 kl. 17 – 19. 

 

Sak 6. Saker til behandling 
Styret har mottatt to forslag om sak til behandling innen fristen.  

a. Innkreving av løypeavgift sammen med hyttekontigent 
Det ble orientert fra Skeikampen + ved Ivar Rusten ønske om at vellet skulle kreve inn løypeavgift 

fra vellets medlemmer på vegne av Skeikampen Pluss 

Årsmøte ønsker ikke  at vellet skal  bli økonomisk ansvarlig  for at den enkelte hytteier  i vellet 

overholder sine økonomiske forpliktelser ovenfor Skeikampen Pluss. 

Vedtak: Løypeavgiften vil ikke bli innkrevd via kontingenten. Styret tilbyr seg å sende oppdatert liste 
over medlemmene til Skeikampen Pluss.  

 

 

b. Endring i Løypenettet 
c. Løypenettet rett sør for Austlid fjellstue er endret da det ikke lenger kjøres opp sporet som 

krysser Lisetervegen. Denne har tidligere knyttet bl.a. løypene “vegen rundt vannet” og “Bjørga 
rundt”. Det er i stedet kjørt opp ny løype som går forbi den gamle skiskytterstadioen. Denne 
knytter også disse løypene sammen, men er litt lengre og litt mer krevende. Begrunnelsen fra 
Skeikampen Pluss er at det er for trafikkfarlig å krysse Lisetervegen.  
Det var stort engasjement fra årsmøte til denne saken og årsmøte stilte seg uforstående til 
hvorfor dette var gjort da det er mange andre «usikrede» skiløyper som krysser veier på Skei og 
at den nye traseen er svært lite barnevennlig 
 
Vedtak: Styret gis fullmakt til å formulere en henvendelse til Skeikampen pluss om å kjøre opp 
sporet som krysser Liseterveien sør for Austlid fjellstue. Henvendelsen må inneholde et punkt om 
at sporkjøring må kombineres med oppsetting av et skilt som varsler trafikanterom kryssende 
skispor 
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c) Fjellkirkens venner  
Skei Fjellkirke mottar ingen offentlig støtte og baserer seg kun på kollekt, innsamlinger og gaver. 
Fjellkirkens venner har kontaktet styret med informasjon om dette i håp om at de kan få oversendt 
kontaktinfo over velets medlemmer slik at de kan sende e-post direkte til hver enkelt. Styret oppfordre 
gjerne alle til å støtte, men ønsker ikke å oversende kontaktinformasjon. 
  
Vedtak: Styret sender svar til Fjellkirkens venner om at det ikke vil bli oversendt medlemsinfo fra 
Glåmhaugen hyttevel.  
 

 

 

Referent     Olav Hagen    Ola Thorud 

Jan Petter Skodbo         

 

 
  


