
Referat fra årsmøte i Beitostølen Vel lørdag 02.08.2008. 

 

Det 46. årsmøte i Beitostølen Vel ble avholdt 2008-08-02. 

Ca 35 medlemmer var tilstede, samt styret ved Jarle Stærnes, Ragnar Andersen 

og Inger K. Wangen. Fraværende: Tor E. Godager og Calle Andersen. 

 

1. Årsberetningen 2007/2008 

Styrets beretning var tilsendt medlemmene sammen med innkallelsen til 

årsmøte. Årsberetningen ble lest av formannen 

Protokoll: Referat fra møte sendes medlemmene i oktober i brevs form sammen 

med kontingenten for 2008/2009. 

 

2. Regnskap pr. 30.06.2008 og 3. medlemskontingent. 

 

Urevidert regnskap ble sendt formannen 02.08.2008 p.g.a. sykdom. Regnskapet  

blir lagt ut på web-sidene 

Det ble enighet om å endre regnskapsåret til å følge kalenderåret 

Betalingsblankett  

sendes ut i oktober sammen med referatet  Kontingenten settes som tidligere til 

kr. 200,00 og gjelder for 2008 og 2009. 

 

4. Vedtektene: 

 

Forslag til vedtektene ble lest høyt av Ragnar Andersen 

 

Kommentarer/forslag til endring 

- §5- Årsmøte avholdes normalt første lørdag i august. 

- Regnskapsåret endres til å følge kalenderåret. 

- Innkallelsen til årsmøte sendes ut innen 1. juni hvert år. 

 

Endringene ble godtatt ved  akklamasjon. 

Vedtektene blir sendt ut sammen med referatet 

 

5. Valg av revisor og valgkommitè: 

 

Jan Storbraaten tok gjenvalg for en ny periode som revisor. 

 

Valgkommitèen: 

 

Jan Storbraaten og Bernt O. Hedemark tok gjenvalg for en ny periode. 

 

6. Valg av styre 

 



Formann: Jarle Stærnes( valgt for 1 år.) 

Sophus Lies gt. 6b, 0264 Oslo. 

Mob. tlf.97792050. 

E-mail: jarle.staernes@c2i.net 

 

StyremedlemTor E. Godager (valgt for 1 år) 

Ankerveien 98b, 0776 Oslo. 

Tlf:22490623. Mob. tlf. 90836336 

E-mail: torgodager@hotmail.com 

 

Styremedlem: Calle Andersen, (valgt for 1 år) 

Rolfstangveien 14,1364 Fornebu 

Mob. tlf. 90079009. 

E-mail: ca@firmament.no  

 

Styremedlem:Ragnar Andersen, (valgt i fjor for 2 år) 

Vesteråsveien 44, 0382 Oslo 

Mob. tlf. 41557972 

E-mail: ragnarpa@online.no 

 

Styremedlem: Inger K. Wangen( valgt i fjor for 2 år) 

Parkdammen 2,0773 Oslo 

Tlf:22146294 Mob. tlf.92222367 

E-mail: inger.wangen@c2i.net 

 

7. Åpen post. 

Fagsjef i Øystre Slidre kommune , Erik Gjerdalen fortalte instruktivt om arbeide 

med den nye kommunedelsplanen, hvor Beitostølen Vel er representert i den 

eksterne referansegruppen, samt diverse utbyggingsplaner i de kommende år. 

Ikke alle i salen likte det de hørte , og det kom reaksjoner på bl.a.de 2 nye 

heisene som det ble orientert om. Gjerdalen orienterte om at det vil bli avholdt et 

folkemøte i løpet av november ang. den nye kommunedelsplanen. Det er viktig 

at så mange som mulig kommer. Dette vil bli annonsert i lokalpressen og 

Beitostølen Vel vil legge det inn på web-sidene så snart tidspunktet er bestemt. 

Følg med i lokalpressen ! ! Det er nå eller aldri! 

 

Web adressen til Beitostølen Vel er: www.beitostolenvel.no 

Medlemmer som ikke har oppgitt sin e-post adresse kan gjøre det på 

post@beitostolenvel.no 

 

Med vennlig hilsen Inger K. Wangen 
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