
Protokoll fra årsmøte i Glåmhaugen hyttevel 

lørdag 23. februar 2019 Austlid fjellstue 
17:00 til 18:00 

 

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. Bjørn Skavlan ble valgt til møteleder. Jan Petter Skodbo ble 

valgt til referent. Gunnar Gullberg og Terje Bakkum ble valgt til å underskrive protokollen.  

Det var 17 stemmeberettigede på møte.  

Det var enighet om å flytte Sak 6. b Orientering om arbeidet i veglaget for Skei – Vesleseter – 

Lieseterhøgda, som første sak, av hensyn til ekstern innleder Einar Einstad. 

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 velet økonomi, og særlig utfordringene med å få inn betaling av kontingent. 

Styret ble bedt om å vurdere en enklere betalingsløsning, for eksempel gjennom VIPPS. Det ble også 

trukket frem muligheten for å bruke Facebook. Det ble kommentert fra styret at en VIPPs-løsning 

krever nok en informasjonskilde som er krevende å holde vedlike (telefonnummer). Det ble også 

kommentert at en Facebook-løsning har vært vurdert, og at styret har kommet til at det bør være 

tilstrekkelig å oppdatere velet hjemmeside.  

Vedtak: Regnskapet ble godkjent. Styret vurderer en VIPPS-løsning for innbetaling av kontingent. 

 

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

hvorfor en i forslag til styremedlemmer hadde avviket prinsippet om to-års oppnevningsperiode. Det 

var ingen fra valgkomiteen til stede, men fra styret ble det kommentert at en løsning med 

oppnevning med ett år for to medlemmer og to år for de to øvrige ivaretar vedtektenes intensjon om 

overlappende styresammensetning, og at forslaget derfor burde kunne oppfattes som i tråd med 

vedtektene.  

Vedtak: Følgende valg ble godkjent: 

• Styreleder Bjørn Skavlan (for perioden 2019) 

• Styremedlem Olav Hagen (for perioden 2019) 

• Styremedlem Jan Petter Skodbo (for perioden 2019 & 2020) 
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• Varamedlem Geir Bye (for perioden 2019 og 2020) 

 

• Revisor: Ole Fredrik Vego (for 2019) 

• Valgkomite: Arild Finstad (for 2019) Bjørn Brubakk (for 2019) 

 

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 2019 settes til 300 kroner. Austlid Glåmhaugen Utbyggingsselskap betaler 

ikke kontingent i 2019 for sine hytteeiendommer i Hestkjøllvegen, siden Austlid Glåmhaugen 

Utbyggingsselskap fremdeles har vedlikeholds- og utbedringsansvar for Hestkjøllvegen 1 – 25. 

b) Tidspunkt for neste årsmøte 
Det ble foreslått at tidspunktet for årsmøtet 2020 settes til lørdag 22. februar kl. 17 – 19. Det kom 

ingen innvendinger til forslaget.  

Vedtak: Årsmøte 2020 avholdes lørdag 22. februar 2020 kl. 17 – 19. 

 

Sak 6. Saker til behandling 
Styret hadde mottatt ett forslag om sak til behandling innen fristen.  

a) Salting av det indre veinettet 
Det var fremmet et forslag at om at det foretas salting av det indre veinettet for å unngå støvplager 

ved tørt vær. Alternativt at det indre veinettet asfalteres. Det kom ingen kommentarer til forslaget 

om å innføre salting av veinettet ved behov.  

Vedtak: Styret får i oppgave å iverksette salting når de samlede forholdene tilsier at dette må gjøres 

for å redusere støvplagen. Det alternative forslaget om asfaltering gjennomføres ikke.  

b) Orientering om arbeidet i veglaget for Skei – Vesleseter – Lieseterhøgda 
Det ble i 2018 opprettet et nytt veglag for veistrekningen Skei – Vesleseter – Lieseterhøgda. Alle 

hytteeiere/fritidsboligeiere langs veien i det nye veilaget er bruksberettigede og får bruksrett til hele 

vegstrekningen. Styreleder i veglaget Einar Einstad, var invitert til årsmøtet for å orientere om 

arbeidet i veglaget.  

Einar Einstad orienterte blant annet om arbeidet med å få på plass en elektronisk veibom på 

veistrekningen til erstatning for fast veiavgift. Planen er at det skal fra sommeren 2019 innføres en 

automatisk bomløsning med skiltgjenkjenning. Hver hytte får anledning til å registrere 3- 5 

nummerskilt som vil kunne passere under hyttas årskortinnbetaling. Det vil være anledning til å skifte 

ut nummer på "min side", for eksempel ved utleie. For hytteeiere på Glåmhaugen antas det at 

årsavgiften blir 500 kroner billigere.  

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 
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Sak 7. Eventuelt 
Det var ikke fremmet saker til behandling.  

 

     

Jan Petter Skodbo        Bjørn Skavlan  

Referent         Styreleder 

 

Godkjent protokoll 

20.03.2019 

Gunnar Gullberg        Terje Bakkum 

     


