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ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2013 

Styret har gleden av å innkalle til årsmøte 
lørdag 3. august kl 16.00 

Villmarksalen, Bergo Hotell, Beitostølen 
 
Saksliste: 
1.  Årsberetning 2012 - 2013 
2.  Regnskap pr. 31.12.2012. Budsjett 2014 
3.  Fastsettelse av medlemskontingent 
4.  Valg av styre. Valg av revisor 
 
Ca kl 17.00 
Ine Wigernæs, kjent for sine meninger om fornuftig trening  
og oppfordring til å nyte naturen uten stress, kåserer: 
"Hjertebank og sjelefred" 
 
 
Kollektivt innmeldte medlemmer fra Haugsynlie, Lomtjednlie, Stakstølie Nord 
og Tjednbakkhaugen hytteeierforeninger har  møterett. De kan stemme selv, 
eller gi sin representant fullmakt til å stemme for seg. 
Vi minner om at enkeltmedlemmer må ha betalt kontingent for 2013 for å  
kunne stemme.  
 

Beitostølen 27. mai 2013 
 

Ragnar Andersen 
styreleder 

(sign) 
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Årsberetning 2012 - 2013 for Beitostølen Vel 

Styret 

Styret har i perioden bestått av: 
Styreleder Ragnar Andersen, Kasserer Hans Petter Fernander, sekretær Kjerstin Paaske, 
styremedlem Erik Garaas, styremedlem Nils Herman Hornnæss og varamedlem Knut Sem. 
 
Det har vært avholdt 7 styremøter. Styret har hatt jevnlig kontakt pr telefon og e-post. 
Møtereferater og informasjon om styrets aktiviteter finnes på www.beitostolenvel.no 
Vi har også i enkelte saker brukt Vellets Facebookside. 
 

Løypeforeningen 
Beitostølen Vel (BV) har representert hytteeierne i Løypeforeningens styre. Vår representant 
er Erik Garaas. Det har gitt god kommunikasjon mellom BV og Løypeforeningen.  BV har vært 
meget fornøyd med løypeprepareringen siste sesong. En tvist mellom grunneiere og 
kommunen førte til at forbindelsen mellom Grønn 4 og Grønn 1 ikke kunne kjøres tidlig i 
vinter. Det er en viktig forbindelsesløype og saken ble løst midlertidig av kommunen primo 
mars. 
BV bidro aktivt til å informere sine medlemmer gjennom medlemsbrev og henstillinger på 
nettside og Facebook  om å bidra til løypeprepareringen. Løypeforeningen antar at 
påminnelsene fra BV har medvirket til at bidraget fra private er økt med ca kr 70.000 fra 
forrige  sesong. 
 

Kontakt med Øystre Slidre kommune 
Styremedlemmer deltok i  to av kommunens folkemøter møter om planstrategi i oktober 
2012. Det gav god anledning til diskusjon med formannskapsmedlemmer.  Styreleder har i 
tillegg hatt et  informasjons- og ideutvekslingsmøte med ordfører i mars.  To 
styremedlemmer deltok  på folkemøte 22. mars om kommunens Planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel. I forbindelse med Planprogrammet er det opprettet en 
ekstern referansegruppe. Ragnar Andersen ble etter forslag fra BV oppnevnt som 
representant for hytteeierne i Øystre Slidre. Det kom ikke inn andre forslag til kandidater. 
 

Innspill til revisjon av kommuneloven 
Kommunal- og regionaldepartementet inviterte i oktober 2012 til forslag om endringer i 
kommuneloven. BV sendte inn forslag om mer forpliktende bruk av rådgivende 
folkeavstemninger i kommunene, hvor også eiere av fritidsboliger kunne delta i aktuelle 
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saker. Vi foreslo også at representant(er) for eiere av fritidsboliger burde ha møterett, 
talerett og forslagsrett i kommunestyret i saker som direkte angår hytteeierne. 
Våre kommentarer ble lagt ut på departementets nettside som eksempel på innspill til loven. 
 

Nasjonalparklandsby 
Kommunestyret vedtok 20.12.2012 enstemmig å gjennomføre et forprosjekt som skal 
avklare bruken av midlene til sentrumsutvikling på Beitostølen. Noen av midlene skal brukes 
til å styrke Beitostølens mulighet til å oppnå status som Nasjonalparklandsby.  Det er i dag 5 
slike landsbyprosjekter. Ordningen skal evalueres i 2013 og eventuelt utvides til flere steder. 
BV  har i brev til ordfører i desember og i høringsuttalelse til  kommuneplanens samfunnsdel 
gitt sin støtte til at Beitostølen søker om å bli Nasjonalparklandsby. Vi mener de 11 kriterier 
som Miljøverndepartementet har lagt til grunn for en slik status på mange måter vil bidra til 
at Beitostølen får en grønn og naturvennlig utvikling. 
 

Miljøstasjonens åpningstider 
Valdres kommunale renovasjon (VKR) besluttet å redusere åpningstidene på miljøstasjonen 
drastisk i helgene (annen hver lørdag åpen, ellers stengt). BV skrev i løpet av januar to brev 
til  VKR, med kopi til kommunen og hadde et innlegg i avisa Valdres. Vi hadde også tett 
kontakt med næringslivet på Beitostølen , som fullt ut delte vårt ønske om å beholde dagens 
ordning med åpen miljøstasjon lørdag og søndag. Eierne, de 5 Valdreskommunene, grep inn 
og VKR har fått nytt styre og pålegg om å beholde åpningstidene uendret.  
 

Størrtjednlie heisen 
Det er nå varslet byggestart i Størrtjednlieområdet. BV har hele tiden sagt at vi ikke er imot 
bygging av ferieboliger i området, men er på vegne av hyttefolket sterkt imot bygging av heis 
(S5) og alpin nedfart. I følge rekkefølgekrav skal heisen være teknisk faglig planlagt før det gis 
igangsettingsløyve for utbygging innen planområdet. Det skal også være uttalelser fra 
"løypelag og vegsjef". BV sendte 24. april  brev til kommunen og etterlyste dokumentasjon i 
henhold til rekkefølgekravene. 
 

Samarbeid med andre vel og hytteforeninger i Valdres 
Vi har fått henvendelse fra Aurdalsåsen hytteforening ved Knut Nes. Han ivrer  for en 
paraplyorganisasjon for hytteforeningene i Valdres og har også hatt kontakt med 
Vaset/Syndin og Filefjell Hytteforum. BV mener at vi først og fremst må få en fornuftig 
paraplyorganisasjon for vårt eget område og muligens  etter hvert i Ø. Slidre. 
Deretter kan vi tenke på en mulig samarbeidsform med lignende paraplyorganisasjoner i 
Valdres.  
 
Styret i Beitostølen Vel  27. mai 2013 
 
Ragnar Andersen                       Erik Garaas                 Nils Herman Hornnæss   
     (sign)                                           (sign)                                  (sign) 
 
 
Hans Petter Fernander           Kjerstin Paaske             Knut Sem 
        (sign)                                       (sign)                            (sign)      
  



Beitostølen Vel 
    

      Regnskap pr.31.12.2012 og budsjetter 2013 og 2014 
  

      

  

 Regnskap 
2012  

 Budsjett 
2013  

 Regnskap 
22.05.13  

 Budsjett 
2014  

Inntekter 
     Kontingenter 
 

26 300  36 000  30 200  32 000  

Renteinntekter 59  60  
 

50  

Norsk Tipping 
  

371  
 Sum inntekter 26 359  36 060  30 571  32 050  

      Utgifter 
     Årsmøteutgifter 16 510  7 000  

 
7 000  

Utsendelse/porto 
 

2 000  297  2 000  

Mamut programvare 
 

2 000  1 252  2 000  

Websider 
 

3 025  3 000  900  3 000  

Aviser 
     Gaver 
 

1 328  750  
 

750  

Gebyrer 
 

1 311  
   Befaringer 

     Diverse 
 

135  4 000  135  5 000  

Sum Utgifter 
 

22 309  18 750  2 583  19 750  

      Resultat 
 

4 050  17 310  27 988  12 300  

      Eiendeler 
     Bank 
 

48 625  
 

80 009  
 Kontingentkrav 1 200  

   Sum 
 

49 825  
 

80 009  
 

      Egenkapital og gjeld 
    Kortsiktig gjeld 1 655  

   Kontingentforskudd 200  
   Annen egenkapital 47 970  
   Sum 

 
49 825  

     



 

 

Dokument til årsmøtet i Beitostølen Vel 3. august 2013 

 

Til: Årsmøtet i Beitostølen Vel 2013 

 

Revisjonsberetning 

 
Jeg har revidert regnskapet for Beitostølen Vel for regnskapsåret 2012. 

Regnskapet viser et overskudd på kr. 4.050,35, som i sin helhet er overført til egenkapital. 

Balansen viser etter dette kr. 52.020,83. 

Kontigentinntektene har et negativt avvik på 26,9% i forhold til budsjettet, men den nye 

organisasjonsstrukturen vil forhåpentligvis rette på dette for inneværende år.  

Bilagene er gjennomgått, og saldo i Sparebank 1 er bekreftet pr. 31/12-2012. 

Årsregnskapet er oversiktlig satt opp, til revisors tilfredshet. 

 

Oslo, 28. februar 2013 

 

Jan Storbraaten 

  



 

 

Årsmøtet i Beitostølen Vel 3. august 2013 
 
Valg av styre  
 
Styret har i inneværende periode bestått av: 
Nils Herman Hornnæss    (ikke på valg) 
Erik Garaas                         (ikke på valg) 
Hans Petter Fernander    (på valg - tar gjenvalg) 
Knut Sem, varamedlem   ( på valg, stiller til valg som styremedlem) 
Kjerstin Paaske                  (på valg - tar ikke gjenvalg) 
Ragnar Andersen              (på valg - tar ikke gjenvalg) 
 
Valgkomiteens medlemmer (ikke på valg): 
Erik Pettersen, Lomtjednlie HEF 
Tore Vaaje , Haugsynlie HEF 
Knut Marius Karlsen, Stakstølie Nord HEF 
 
Valgkomiteen innstiller: 
Hans Petter Fernander, styremedlem, gjenvalg for 2 år 
Knut Sem, styremedlem, for 2 år 
Kjersti Lohne Enersen,  styremedlem, for 2 år 
Paul Martens Røthe,  varamedlem, for 1 år 
 
I samråd med valgkomiteen innstilles: 
Nils Herman Hornnæss som styreleder for 1 år 
Erik Garaas som nestleder for 1 år 
 
 
Revisor 
Jan Storbraaten har sagt seg villig til å stille som revisor for 1 år. 
 
 
For valgkomité og styre 
Ragnar Andersen 
 


