ÅRSMØTE I VANGSJØEN VEL, SKJÆRTORSDAG 9. april 2009
STED: VANGSJØEN FJELLSTUE. TID: kl. 16:00 – 18:15
















ÅPNING/VELKOMMEN
Formannen Sissel Brinchmann ønsket velkommen til møtet. Det var rundt 55 personer
tilstede, av disse 38 stemmeberettigete.
VALG AV DIRIGENT
Årsmøtet valgte Jon Tveit til møtedirigent.
Godkjennelse av innkalling og saksliste
Innkalling var sendt ut inne fristen vedtektene setter og saksliste ble godkjent.
Årsberetning for 2008
Denne var sendt ut sammen med møteinnkallingen. Årsberetningen ble gjennomgått.
Godkjent av årsmøtet.
Godkjenning av revidert regnskap for 2008
Regnskapet, som var sendt ut sammen med møteinnkallingen, ble lagt fram av kasserer
Trond Fremstad. Revisor hadde ingen anmerkninger. Godkjent av årsmøtet.
Fastsettelse av kontingentsatser for 2010
Styrets forslag om uendrede satser: kr 150,- for vanlig medlem
og kr 75,- for familiemedlem ble godkjent.
Budsjettforslag for 2009.
Budsjettet, som var sendt ut sammen med møteinnkallingen, ble lagt fram av kasserer Trond
Fremstad. Årsmøtet godkjente budsjettet.
Valg:
Valgkomiteens forslag som medlemmene hadde mottatt med innkallingen, ble presentert og
Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:
Sissel Brinchmann (gjenvalg)
Per E Koch (gjenvalg).
Revisor for en periode på 1 år:
Marinius Mortensen (gjenvalg)
***
Styret innstilte på gjenvalg av valgkomitéen for 1 år:
Ole G. Melby , Rolf Bjerke Paulssen og Jon Tveit
Styret innstilte på gjenvalg av representant for støls- og grunneierne for 1 år:
Anne Karine Milo
Alle kandidater ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.
***
Leder av Mellad’n Turløyper (MT) er Svein Arild Hildrum, er kontaktperson for Vangsjøen
Vel i MT.



Orienteringssaker
a. Postombringing sommeren 2008 – erfaringer – og planer for 2009
Vertskapet på Vangsjøen Fjellstue så seg ikke i stand til å forestå postdistribusjon
sommeren 2008. Vellet, sammen med noen nabovel fikk i stand en ordning med levering
av post i postkassene ved de ulike ”Stoppene”. Av de fremmøtte på Årsmøtet var svært
mange interesserte i å beholde og utvide ordningen. Det ble også uttrykt
betalingsvillighet for å få til en utvidet ordning. Styret vil på ny kontakte de andre hytteog stølsvellene og jobbe med en ordning. Beskjed vil komme med sommerbrevet.

b. Løypekjøring. Erfaringer fra siste sesong.
Mellad’n Turløyper: Vellet har gitt ros til MTs og Leirins løypekjøring under til dels
vanskelige forhold. Det ble påpekt feil i løypekartet, og en noe forvirrende skilting. MT vil
få beskjed. Siden kommunen har skåret drastisk ned på støtten til løypelagene, er MT
mer enn noen gang avhengig av tilskudd fra hytteeierne og andre som benytter
løypenettet. Dersom man av økonomiske grunner må vurdere å kutte ut noe
løypekjøring, er trolig Saurrunda den første, da den representere mye dobbeltkjøring.
c. Øystre Slidre Kommunes skiløypeplan (2009 - 2012)
Målet med skiløypeplan er å få eit heilskapleg og variert tilbod med mange gode
skiopplevingar til alle brukargrupper.
Kommunen og løypelagene har inngått samarbeidsavtale som bl.a. blir grunnlag for
driftstilskudd til løypelagene. Med bakgrunn i løypeplan og avtalen blir det utarbeidet et
samordnet info- og merkesystem for hele kommunen, og for hvert løypelags område,
som f.eks. for Melladn Turløyper. Nye løypetraseer i området er ikke etablert i 2008/2009
pga utfordringer mht grunneieravtaler, pågående reguleringsarbeider samt krevende
terreng. Løypeplanen blir trolig endelig vedtatt i løpet av ettervinteren/våren 2009.
Løypelag/hyttevel står ansvarlig for finansiering og inngå avtale med løypekjører.
I samsvar med kommunal forskrift er det ønskelig at den/de som har leiekjøring i
området også står for løypepreparering. Det er også opplyst at når planen er vedtatt vil
det være de løypene som ligger inne på planen som kan kjøres. Planen skal revideres
hvert 4. år. Mindre justeringer kan gjøres i planperioden ved å ’dispensere’ fra planen
dersom grunneier godtar det. Søknad/henvendelse til kommunen som tar kontakt med
grunneier og vurderer endring av plan. Mer omfattende endringer blir innarbeidet ved
revisjon av plan.
Vellet vil kontakte kommunen for å høre mer om den økonomiske situasjonen, og
deretter vurdere i hvilken grad vellet kan gi tilskudd til MT.
d. Øystre Slidre Røde Kors Hjelpekors har hele Øystre Slidre Kommune som operativt
område. Denne påsken har ØSRKH sin operative leder Kjell Skattebo på Skatrudstølen.
e. Rolf Bjerke Paulssen orienterte om skuespillet Operasjon Almenrausch, som skal
settes opp i Lillehammer i september.
f. Oppsummering Familiedagen 2.8.08 + sommerarrangement i juli/august 2009
Styret jobber med planer for et sommerarrangement. Lørdag 1. august ble nevnt som
mulig dato, men er avhengig av aktørene. Mer informasjon i sommerbrevet.
g. Ormtjernkampen-Skaget Nasjonalpark (Huldreheimen) – Konsekvensutredningen
ferdig. Kart som belyser de to alternativene ble vist
h. Andre saker :
 Lag din egen NØDPLAKAT
Et medlem minnet om nødplakaten. Vanligvis blir det spurt etter adresse og
kommune når en ringer etter hjelp, men mange steder mangler nøyaktig adresse.
Dette gjelder særleg hytter og støler. Uten adresse kan det være vanskelig å forklare
hvor en er. I slike tilfeller kan en nødplakat være god å ha! På nettsiden
http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html kan man lage en slik nødplakat.
 Ytringer fra representanter fra andre vel
En fra Rennsenn gav ros til Vangsjøen Vel for aktivitetsnivået og interessen fra
medlemmene
Oslo/Vangsjøen 9. april 2009
Styret
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