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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 

Dato:  24.04.12 
Sted:  Basaltveien 45, Eiksmarka 
 
Til stede: Ragnar Andersen, Nils Herman Hornnæss, Erik Garaas, Hans Petter Fernander og 

  Kjerstin Paaske (ref.) 

Forfall:  Christian Løverås 

 

1.  Referat fra styremøtet 27.02.12 
 Godkjent uten kommentar 
 
2. Kollektivt medlemskap – oppfølging 
 Ragnar deltok på 3 årsmøter i påsken.  Følgende hytteeierforeninger har sagt ja til kollektivt 
 medlemskap i BV: Stakkstøllie Nord, Lomtjednlie, Tjednbakkhaugen og Haugsynlie. 
 Representanter fra de fire vellene som har svart på vår henvendelse, får invitasjon til 
 årsmøtet i BV. Vellene må sende oss sine medlemslister slik at vi får luket ut de som allerede 
 er individuelle medlemmer. Vi vil da vite hvor mange medlemmer BV totalt representerer.  
 Senere vil informasjon fra BV bli sendt til kontaktpersoner i det enkelte vel  for videre 
 distribusjon til de respektives medlemmer. Vi fraskriver oss likevel ikke retten til å sende info 
 direkte til disse medlemmene.  Detaljer om dette avtales senere.  Beregnet at vår inntekt vil 
 gå i balanse med halv kontingent og nesten dobbelt så mange medlemmer. 
 
3. Årsmøtet 4. august 
 Årsmeldingen:   Antall medlemmer i dag er 169.  Årsmeldingen dateres 14.05.12. 
 Møteprogram: 
 Valg av møteleder 
 Årsmelding 
 Regnskap og budsjett 
 Valg 
 Endring av vedtektene 
 Fastsettelse av kontingent 
 Pause m/fingermat og drikke 
 Innslag av ordfører Kjell Berge Melbybråten og Erik Grønolen 
 Regnskap: Revisorgodkjent regnskap med budsjett for 2012 foreligger. Budsjett for 2013 
 (basert på kollektivt medlemskap) utarbeides av Hans Petter. 
 Medfølgende dokumenter: Innkalling, Årsmelding, Regnskap m/budsjett, Budsjett 2013, 
 Revisorberetning, Valgkomitéens innstilling og Forslag til vedtektsendring. 
 
4. Informasjon til valgkomitéen 
  Ragnar kontakter Jan Storbråten og informerer om at de som er på valg i styret (Erik,  Nils 
 Herman og Kjerstin tar gjenvalg for 2 år, varamedlem  (Christian) for 1 år. 
 Valg av valgkomité: Tore Vaaje (Haugsynlie), Knut Marius Karlsen (Stakkstøllie Nord) og 
 Erik  Pettersen (Lomtjednlie). I tillegg sjekker Ragnar også sittende valgkomité i BV. 
 Storbraaten kontaktes også om revisorvervet. 
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5. Planlegging av styremøtet 14.mai 
 Kjerstin utarbeider forslag til møteinnkalling i god tid før kopiering.  
 Pga servering må vi be om påmelding innen 15. juli via post@beitostolenvel.no .  
 Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett.  Absolutt siste frist for betaling er
 innen årsmøtet, til kto. 2135.69.22821.  
 Pris lokalet kr. 1.800 og pris pr. porsjon fingermat kr. 235.-. Beregner 3 personer pr. flaske 
 vin, 1 person pr. flaske mineralvann. 
 Ragnar formulerer eget brev m/invitasjon og dokumenter til de fire styrene i  tilsluttende vel. 
 Erik kan kopiere.  Hans Petter sørger for adresselapper og Kjerstin legger i konvolutter og 
 postlegger. Blomster besørges til ordfører og Erik Grønolen. 
 Tidspunkt for årsmøtet lørdag 4.8. kl. 15. 
 
6. Eventuelt 
 - Fartsbegrensning på Fv.51 til 60 km fra Beitostølen til Garli.  Begrunnes i vesentlig 
 farebegrensning fra mange utkjøringer på strekningen, krysninger og støyplager. Nils Herman 
 tar kontakt med kommunen og avklarer rette instans for en slik henvendelse. 
 - Størrtjednli-utbygging vedtatt 22.03.12. Positivt at BV sine uttalelser er sitert i vedtaket. 
 
 
Neste styremøte 14. mai 
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