
 

 

 

Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no 

 

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2018 
 

Styret har gleden av å innkalle til årsmøte 

Lørdag 4. august kl 16.00  

Jegersalen, Beito Hotell, Beitostølen 

   

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 

Valg av møteleder og referent 

Valg av medundertegner på årsmøteprotokollen 

2. Årsberetning 2017 – 2018 

3. Regnskap per 31.12.2017. Budsjett 2018. 

4. Fastsettelse av medlemskontingent.  

Styret foreslår uendret kontingent, kr 100 pr år. 

5. Vedtektsendringer 

6. Valg av medlemmer til styret 

Valg av revisor  

Valg av medlemmer til valgkomite.  

7. Eventuelt 

 

Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på foreningens hjemmesider og bli varslet på foreningens 

Facebookside. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt styret innen 15. juli. 

 

Kollektivt innmeldte medlemmer fra Haugsynlie, Lomtjednlie, Stakkstølie Nord, Stakkstølie Syd og 

Tjednbakkhaugen har også 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 2018 for å kunne 

stemme. 

 

Etter den formelle delen av årsmøtet vil Rådmann Øivind Langseth i Øystre Slidre kommune orientere 

om saker av betydning for kommunen generelt og Beitostølen spesielt. Han vil også svare på spørsmål 

fra salen, så benytt anledningen til å bli nærmere kjent med hensyn til hva som skjer i kommunen. 

 

Beitostølen, 5. juli 2018 

 

Erik Garaas 

Styreleder (sign)  

http://www.beitostolenvel.no/
mailto:post@beitostolenvel.no


Årsberetning 2017 – 2018 for Beitostølen Vel 

 
Styret 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder Erik Garaas, nestleder Petter Knudsen, kasserer Hans Petter Fernander,   

styremedlem Knut Sem og Paul Martens Røthe, varamedlem Grete Marit Weea. 

 

Det er avholdt fire styremøter. Styret har i tillegg hatt jevnlig kontakt per tlf. og e-post.  

Referat og informasjon om styrets aktiviteter finnes på www.beitostolenvel.no 

For egnede saker og generell informasjon som antas å være av interesse for hyttefolket benyttes 

også Beitostølen Vels Facebook side. 

 

Økonomi 

I løpet av 2017 var det 323 (357 året før) som betalte kontingent til Beitostølen Vel, hvorav 251 

(226 året før) var kollektivt innmeldt. Medlemskontingent og andre inntekter var kr 32.300 mot kr 

36.480 året før. Overskuddet ble 11.979 mot kr 10.987 året før. Egenkapitalen som er plassert i 

bank utgjorde kr 124.650 ved årets slutt, mot kr 117.471 året før. Styret har i 2017 støttet 

Beitostølen Løypeforening og Liastølen, begge med kr. 5.000. Tilsvarende støtte er også lagt inn i 

budsjett 2018. I budsjett 2018 er det også inn kr 6.000 som er tenkt brukt til markedsføring. 

 

Beitostølen Løypeforening 

Beitostølen Vel er representert i styret i Beitostølen Løypeforening ved Knut Sem. 

Løypeforeningens oppgave er å finansiere løypekjøringen på Beitostølen. Selve løypekjøringen er 

satt bort til Knut Ole Rudi og Knut Aassveen. I vinter kan vi konstatere at det har vært mye snø, 

fine forhold og fine skiløyper. På vegne av våre skiglade medlemmer takker vi dem for innsatsen. 

 

Økonomisk har det imidlertid vært et krevende år for Løypeforeningen. Det vanskelig å få inn det 

som trengs for å drifte og utvikle løyeproduktet på Beitostølen. Gode skiløyper er en svært viktig 

faktor for at vi skal trives på Beitostølen. Vi ønsker derfor å takke de medlemmer som har innbetalt 

det ønskede beløp til BL. Samtidig vil vi sterkt oppfordre de som har unnlatt å yte sin skjerv, om å 

gjøre det! 

 

Kommunen stilte opp med ekstra økonomisk tilskudd i 2017 for å avhjelpe de økonomiske 

problemene etter 2016/2017 sesongen. Vi forventer at etter innføring av kommunal eiendomsskatt 

nå i 2018 vil kommunen bidra vesentlig mer til drift og utvikling av både ski- og turløyper samt 

sykkelstier enn tidligere.  

 

Kontakt med Øystre Slidre kommune 

Beitostølen Vel er formell høringsinstans i saker knyttet til regulering og arealdisponering på 

Beitostølen. Vi har derfor avgitt høringsuttalelser knyttet til kommunale planer. Vi konstaterer at vi 

har nådd fram med vårt syn om nei til vinteråpen vei over Valdresflya, men ja til brøyting til 

http://www.beitostolenvel.no/


Bygdin. Vi har også fått bekreftet at den lenge omtalte planen om skiheisen i Størtjednlie nå er 

begravet.  

 

Sammen med Stakkstøllie Nord Hytteforening og Løypeforeningen deltok vi på et møte med 

kommunen om skibru over fv 51 nedenfor Garli. Vi var bekymret over om den foreslåtte skibrua 

var en god løsning i fht tunnel under veien. Kommunen fastholdt imidlertid at det skulle bygges 

skibru, og i ettertid kan vi konstatere at den er blitt langt penere og mer funksjonell enn det vi hadde 

fryktet – og nå fremstår som en god løsning. 

 

Det har også vært kontakt med kommunen og med Valdres Kommunale Renovasjon vedr. 

Utplasseringen av søppelcontainere på Beitostølen. 

 

I forbindelse med innføringen av eiendomsskatten har det også vært flere henvendelser for å 

innhente informasjon som i neste runde er lagt ut på foreningens Facebooksider. Eiendomsskatten 

er forøvrig omtalt nedenfor. 

 

Sentrumsutvikling på Beitostølen 

Øystre Slidre kommune har åpnet for omfattende ombygging og utbygging i sentrum. Hensikten er 

både å bedre trafikk- og parkeringsforholdene, skape en bedre «torgløsning» i sentrum og få en 

bedre håndtering av smeltevann fra alpinanlegget. Samtidig har Factagruppen ved Terje Fahre fått 

anledning til å bygge et stort antall leiligheter i sentrum. Styret har forståelse for at realisering av 

tiltak for å bedre trafikk og parkering samt ønsket, generell sentrumsutvikling krever en utbygging 

av leiligheter i sentrum for å gi kostnadsdekning. De godkjente planene gir imidlertid en utbygging 

som blir for høyt og tett etter vårt syn. Et forslag om å redusere utbyggingsplanene ble dessverre 

nedstemt i kommunestyret. 

 

Eiendomsskatt i Øystre Slidre kommune 

Fra og med 2018 er det innført eiendomsskatt i Øystre Slidre kommune.  Skattesatsen er foreløpig 2 

promille av takstgrunnlaget, men kan økes til inntil 7 promille over noen år dersom kommunen 

beslutter det. De enkelte områder i kommunen har fått en sonefaktor som er av stor betydning for 

størrelsen på eiendomsskatten. Hytter og fritidsboliger på Beitostølen har fått en sonefaktor på 1,8. 

Dette systemet er nærmere beskrevet på kommunens hjemmesider:  

 https://www.oystre-slidre.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eigedom/eigedomsskatt/  

 I alt er det for 2018 skrevet ut 22 mill kr i eiendomsskatt. Ca 12 mill kr av dette gjelder hyttet og 

andre fritidsboliger i kommunen. Av disse 12 kommer ca 7,5 mill kr fra hytter og andre 

fritidsboliger på Beitostølen.  Eiendomsskatten er derfor først og fremst en skatt på de som ikke har 

stemmerett i kommunen og som dermed har begrenset mulighet for å påvirke utformingen og 

bruken av skatten 

 

Når eiendomsskatten nå først er innført forutsetter vi at en vesentlig del av det som innkreves 

brukes på en slik måte at det også kommer hyttefolket til gode, bl.a. gjennom betydelige tilskudd til 

drift og utvikling av løypeproduktet. Den fremtidige støtten til bl.a. Beitostølen Løypeforening vil 

vise om kommunen lever opp til dette. 

 

https://www.oystre-slidre.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eigedom/eigedomsskatt/


 Valdres HytteForum – VHF   

VHF er samarbeidsorgan for hytteforeningene i Valdres kommunene. Erik Garaas er med i styret.. 

VHF har bl.a inngått viktig samarbeidsavtale med Valdres Natur- og Kulturpark (VNK). VNK er 

samarbeidsorgan for de seks kommunene i Valdres og sentral i det som ”rør seg” i regionen når det 

gjelder næringsliv, aktiviteter, arrangement og merkevarebygging. 

 

Leder i VHF Knut Nes og nestleder Harald Madsen er begge svært aktive og initiativrike og 

fortjener honnør for sin innsats for hyttefolket i Valdres. 

 

Redusert fart 

Vi har overfor både Statens Vegvesen og Øystre Slidre Kommune pekt på behovet for å redusere 

maks hastighet fra 80 til 60 km/t fra Beitostølen til Garli. Selv om vi har pekt på økende trafikk, 

flere hytter, farlig kryssing av veien mv. har vi fått avslag på våre henvendelser. Selv om antall 

hytter øker sterkt fra år til år er vi redd bygging av skibru vil kunne brukes som et argument mot 

den ønskede reduksjonen. Det er tydelig at det må skje en eller flere alvorlige ulykker før maks 

hastighet blir redusert! 

 

Informasjon og verving 

Beitostølen Vel bruker sine hjemmesider og sin Facebookside aktivt for å informere om sin 

virksomhet. Vi har også ved et par anledninger brukt noen få kroner for å oppnå økt spredning av 

våre innlegg på Facebook. Vi konstaterer at vi får god spredning på våre innlegg og at Beitostølen 

Vel har mange som liker og følger sidene våre. Det er likevel vanskelig å klare å omsette dette i økt 

medlemstall. Vi har vært i kontakt med alle utbyggerne fra Sentrum og opp til Garli for å orientere 

om vår aktivitet, forsøke å nå kontaktpersoner og gjerne bistå med etablering av lokale 

hytteforeninger – uten at det har gitt synlige resultater. Vi vil gjerne ha flere medlemmer fordi det 

gir oss større tyngde når vi skal tale hyttefolkets sak. 

 

 

 

Styret i Beitostølen Vel, juni 2018 

 

 

 

Erik Garaas           Petter Knudsen        Hans Petter Fernander 

          sign.         sign.    sign.  

 

 

Grete Marit Weea     Knut Sem   Paul Martens Røthe 

 sign.          sign.    sign. 

 

 

  



 
 Beitostølen Vel 

 

Regnskap pr.31.12.2017 og Budsjett 2018 

Inntekter 

  Regnskap 2016        Regnskap 2017               Budsjett 2018 

Kontingenter 
Renteinntekter 

            35 700,00                  32 300,00                       34 000,00 

Norsk Tipping                  779,50                       445,00                                              500,00  

Sum inntekter 
Utgifter 

            36 479,50                  32 745,00                       34 500,00 

Årsmøteutgifter               5 280,00                    4 425,00                         5 500,00 

EDB/Web               8 323,98                    2 731,25                         4 000,00 

Gaver                  203,00                              500,00 

Gebyrer/porto                  228,00                       390,00                             400,00 

Diverse kostnader                     58,00                    1 620,00                         4 000,00 

Valdres Hytteforum               1 400,00                    1 600,00                         1 650,00 

Mulig konsulentbistand                           6 000,00 

Bidrag Liastølen               5 000,00                    5 000,00                         5 000,00 

Bidrag Løypeforeningen               5 000,00                    5 000,00                         5 000,00 

Sum Utgifter             25 492,98                  20 766,25                       32 050,00 

Resultat 
Eiendeler 

            10 986,52                  11 978,75                         2 450,00 

Bank           117 470,93               124 649,68   

Sum 

Egenkapital og gjeld 

          117 470,93               124 649,68   

Påløpne kostnader               6 400,00                    1 600,00  

Annen egenkapital           111 070,93               123 049,68   

Sum           117 470,93               124 649,68   

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjente årsberetning 2017-2018, regnskap 2017 og budsjett 2018  



Ove Meidell Lange 

Langviksveien 20 

0286 Oslo 

 

 

 

 

Til årsmøtet 2018 

i Beitostølen Vel 

 

 

REVISORS  BERETNING 

 

Jeg har revidert årsregnskapet for Beitostølen Vel, som består av balanse per 31. desember 

2017 og resultatregnskap som viser et overskudd på kr. 11 978,75 for regnskapsåret 

avsluttet per denne dato. 

 

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 

rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Beitostølen Vel per 31. desember 2017 og av 

resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne dato i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Oslo, 23.3.2018 

 

 

Ove Lange 

  



Forslag til vedtektsendringer 

 

Styret foreslår to vedtektendinger: 

1. Endring av navn 

På årsmøtet i 2017 ble det presentert at forslag om å endre navn fra Beitostølen Vel til 

Beitostølen Hytteforening. Styret har arbeidet videre med saken og fremmer dette nå som et 

formelt vedtaksforslag. Bakgrunnen for forslaget er å tydeliggjøre hva vi som forening er 

opptatt av og hvilke grupper vi ønsker å være talsmenn for. Vi arbeider lite med de saker 

som velforeninger (av fastboende) normalt arbeider med og som bl.a. ivaretas av 

velforeningen for fastboende her på Beitostølen. Det ble på årsmøtet innvendt at «nå vil ikke 

dette lenger være en forening for meg». Foreningen vil selvsagt være åpen for alle selv om vi 

skifter navn, men vi vil etter en navneendring være ærlige og tydlige på hvilke interesser vi 

ønsker å ivareta. 

 

Forslag til vedtak: Vedtektene endres slik at nytt navn blir Beitostølen  

                                 Hytteforening. 

 

2. Endring av styrets sammensetning 

Vedtektenes § 4 sier at styret består av inntil 5 personer og har et varamedlem. 

Styret foreslår en vedtektsendring slik at styret består fra 5 til 7 medlemmer og at ordningen 

med varamedlem bortfaller. I praksis deltar alle styremedlemmer likeverdig i styres arbeid 

og den foreslåtte vedtektsendringen gir større fleksibilitet. 

 

Forslag til vedtak: XXXXXX [det navn som besluttes i pkt 1] ledes av et styre  

                                  med fra 5 til 7 medlemmer. For at styret skal være  

                                  beslutningsdyktig ……. [resten av §4 uendret]  



                                                                            Oslo 4. april 2018 

Til Årsmøtet i Beitostølen Vel 

Innstilling fra valgkomiteen til styrevalg 2018 

Valgkomiteens medlemmer i inneværende periode er Nils Herman Hornnæss (leder), 
Tor Hannibal Fossum og Kjersti Lohne Enersen. 
 

Styremedlemmene Knut Sem og Grete Marit Weea og Paul Martens Røthe er på valg ved 
årsmøtet 2018. Knut Sem og Grete Marit Weea tar gjenvalg, mens Paul Martens Røthe 
ønsker avløsning. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Knut Sem og Grete Marit Weea gjenvelges og Ebba Wannag, Heimre Hedalsstølen, velges 
som nytt styremedlem (evt som varamedlem dersom styrets forslag til endring av 
vedtektenes §4 ikke får flertall). 
 
Som oppfølging av vedtak på siste årsmøte foreslås nåværende nestleder Petter Knudsen 
valgt som ny styreleder, mens nåværende styreleder Erik Garaas velges som ny nestleder for 
gjenværende år av deres 2-års valgperiode.  
 
Revisor Ove Lange er villig til gjenvalg og foreslås gjenvalgt. 
 
Valgene gjelder for kommende 2-års periode. 
 
For valgkomiteen 
 
Nils Herman Hornnæss 

Styrets innstilling på ny valgkomite: 
 
Kjersti Lohne Enersen har medelt at hun ønsker avløsning. De øvrige nedlemmer aksepterer 
gjenvalg. 
 
Styret foreslår Paul Martens Røthe som nytt medlem av valgkomiteen. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Som valgkomite velges 
Nils Herman Hornnæss (leder) 
Tor Hannibal Fossum 
Paul Martens Røthe 
 
for en periode på to år. 
                          


