
REFERAT FRA ÅRSMØTET I BEITOSTØLEN VEL  6 august  2011 

Jarle Stærnes ønsket velkommen (som styreleder). Han fortalte de 26 fremmøtte litt om 
Vellets historie og utvikling etter etableringen for 49 år siden. 
Han foreslo Erik Garaas som møteleder. Han ble enstemmig valgt. 
Innkalling og agenda var sendt ut i tide og den ble godkjent. 
 
Punkt 1. Årsberetning 
Jarle Stærnes leste årsberetningen. 
Tatt opp fra salen: Spørsmål om å ha løs hund og hundeløpegård. Kommunen positiv til 
prosjektet, men overlater til Vellet selv å ta opp ev. områder med grunneiere. Derfor har vi 
tatt kontakt med Øystre Slidre jeger og fiskerforening. De er interessert i et samarbeid om 
saken. Det jobbes videre med dette. 
Likeledes med geiteprosjektet. Stærnes kunne opplyse at styret arbeidet videre også med 
dette. Mange forhold må utredes og mange hensyn må tas. Så langt er ingen konkrete 
beslutninger tatt. Men interessen for prosjektet er stor. 
Finntøppveien er foreløpig privat, (Ole Rosendal), men skal på sikt overtas av kommunen. 
Det ble ønsket at Beitostølen Vel skal ta opp saken med kjøring av dumpere etc. som ødela 
veien. Møteleder Garaas mente at dette må tas opp av de berørte og av den lokale 
velforening i området, rettighetshavere til veien. 
Årsmeldingen ble deretter godkjent. 
 
Punkt 2. Regnskap 
Regnskap ble lest opp av Hans Petter Fernander. 
Regnskapet var ikke revidert da bilag fra kasserer ikke var levert revisor før årsmøtet. 
Regnskapet ble godkjent med forbehold om godkjent revisorberetning. 
Knut Sem etterlyste budsjett. Dette ble tatt til etterretning av styret. 
 
Punkt 3. Forslag til vedtektsendring av § 1 
Forslaget var sendt ut sammen med innkalling til Årsmøtet. 
Forslaget lyder:" Beitostølen Vel er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon som har til 
hovedoppgave å representere eiere av fritidsboliger i området fra Helsesportsenteret til 
Garli. Beitostølen Vel ønsker å påvirke nærmiljøet i samarbeid med Øystre Slidre kommune, 
fastboende og næringslivet. Beitostølen Vel ønsker at alle interesserte skal delta i 
utformingen av miljøet gjennom aktivt medlemskap i Beitostølen Vel." 
Ragnar Andersen begrunnet forslaget om endring av vedtektene. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 4. Medlemskontingent 
Det ble vedtatt at kontingenten fortsatt skal være kr 200. 
 
Punkt 5. Valg av styre 
Valgkomiteens forslag ble fulgt. 
Ragnar Andersen ble valgt til styreleder for 2 år. 
Som nytt styremedlem ble valgt Hans Petter Fernander (som kasserer) for 2 år. 
Som nytt varamedlem ble valgt Christian Løverås for 1 år. (ikke til stede). 
 



Avtroppende styreleder ble behørig takket og overrakt blomster. 
Påtroppende styreleder ble ønsket velkommen tilbake med blomster og lykke til. 
 
Punkt 6. Åpen post 
Ragnar Andersen redegjorde for sine synspunkter for Beitostølen Vels videre arbeid. Han 
presiserte at synspunktene senere må få vanlig styrebehandling. 
Sammendrag: Beitostølen Vel (BV) er blitt kanskje det viktigste talerør for eiere av 
fritidsboliger i Beitostølområdet. Øystre Slidre kommune oppfatter BV som hytteeiernes 
organisasjon og styreleder i BV ble oppnevnt av kommunen til den eksterne referansegruppe 
for kommunedelplanen, som representant for hytteeierne. 
BV har i dag tatt konsekvensen av denne utvikling og endret vedtektenes § 1 slik at det 
fremgår at Vellets hovedoppgave er å representere eiere av fritidsboliger i området. Han 
understreket samtidig av BVs mål, i følge vedtektene, er å arbeide for et godt nærmiljø i 
samarbeid med kommunen, fastboende og næringsliv.  Alle som ønsker å delta i 
utformingen av miljøet på Beitostølen er velkommen som medlemmer av BV. 
Kommunen har mange hensyn å ta. Det er viktig at BV kan fremstå med nødvendig tyngde i 
samarbeid med kommune, grunneiere og næringsliv. Hytteeierne er allerede kollektivt sett 
den største grunneier i Beitostølområdet. Vi bidrar betydelig til den lokale økonomi. 
Sammenlignet med tidligere beregninger fra Trysil bidrar sannsynligvis hytteeierne i vårt 
område med 25 - 30 mill kroner pr år. Skatter og avgifter ikke medregnet. 
BV bør samle og ansvarliggjøre de lokale hytteeierforeninger, sameier og vel. Han støttet et 
innspill fra Knut Sem i Lomtjednlie hytteeierforening om å åpne for kollektivt medlemskap i 
BV. Det vil gi de lokale foreningene mer innflytelse på BV og gi Vellet større legitimitet 
gjennom større medlemsmasse. Dette må styret i BV arbeide videre med. 
 
Ole Jacob Haaland/Knut Sem reiste problemstillingen vellforening/hytteforening og 
forskjellen mellom disse typer organisasjoner. Styret vil hensynta dette samt be om juridisk 
vurdering om nødvendig. (Tilføyelse: Slik styreleder, i ettertid, kan tolke Velforbundets 
vedtekter vil vår vedtektsendring ikke komme i konflikt med det å kalle oss et Vel). 
 
Jarle Stærnes redegjorde for løypeforeningens program fremover. 
Det er kjøpt inn ny løypemaskin på 6 meter. Den vil gi vesentlig bedre løyper i kommende 
sesong. Det planlegges opparbeidelse av tidligløyper i den ellers mindre brukte del av 
løypenettet ved skistadion. Muligens også med snøkanoner. 
Arne Skjønsberg tok opp de transporterbare hyttene som er plassert ut. Stærnes besvarte 
dette. Det er hver enkelt sponsor som har ansvaret for å vedlikeholde disse. 
 
Beitostølen, 06.08.2011 
 
 
 
Hans Petter Fernander                                                                         Erik Garaas 
 (sign.)        (sign.) 
          Referent                                                                                 Møteleder      


