STYRETS BERETNING.
Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 06.02.2018 og har hatt
følgende sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Gabriel Schanche Gilje
Petter Aasen
Nidunn Sandvik
Ståle Størkersen
Gunvor Voss Tangerås
Kjetil Dragesæt
Kjell Dahle

Revisor:

Øystein Skogerbø
Gry Berit Lundal

Valgkomite:

Olaug Krag
Jan Halvor Natlandsmyr
Kjell Arvid Birkeland

Styremøter:
Det er avholdt 5 styremøter for behandling av aktuelle saker. (23.04, 04.06,
17.09, 11.12 og 28.01)
Oppsummering av skisesongen/løyper:
I 2018 ble der kjørt løyper 9 helger i tillegg til 3 ganger i påskeferien.
I vinterferien ble det problematisk å kjøre spor pga lite snømengde.
Påsken bar preg av hardt føre og vanskelig fremkommelig for scooter med sporkall.
Degevass ble satt med 2 spor på tross av at det på forhånd så usikkert ut pga hardt
føre. Løypene ble bra fra Konedalen og til Degevass.
4 scootere og 3 sporkaller var tilgjengelige i sesongen. På styremøte etter påske ble
det besluttet at vi skal ha 70kg lodd på sporkallene for å for å bedre sporsettingen
ved hardt føre. Disse er nå på plass og klar for 2019 sesongen.
Varsling om løypesetting var for dårlig og vi prøver å melde løypekjøring bedre i
følgende sesong.
Brøyting:
Brøyteregnskapet viser at det ble brøytet for ca 211.000,- mot 250.000 som var
budsjettert. Hovedvekten av brøytingen foregikk i Januar og Mars.
Været i dalen er skiftende og selv om p-plasser brøytes kan det på kort tid bli
ufremkommelig pga nysnø/vind. Hytteeiere må derfor beregne at en i enkelte tilfeller
må spa for å komme seg inn eller ut av p-plass.
Husk: Spade i bil

Fiskekultivering:
Djupavatnet er nå utpekt som referansevann slik at vannprøvetaking vil fortsette nå
med kun en prøvetaking i året. Vi vil ha 1-2 frivillige som får tilgang til båt og
assisterer/deltar på prøvetakingen. En enkel & trivelig aktivitet.
Rogaland Fylkeskommune, har prøvefisket Djupavatnet i sommer og rapport ventes.
Vi oppfordrer til fiske – der er god bestand og fiskemulighetene er nå best i
Fossetjødnene/Tverrå/Tverråtjønn og Hunnevann/Hunnedalselva.
Indre Tverråtjønn/Kringlekvevtjødn/overforTveitebrekka vil det ta mer tid før
fisketettheten tar seg opp.
NB! Ikke kast uti småfisk - all fisk bør tas opp slik at fiskestørrelsen øker.
Det trengs frivillige til å overta jobben med vannprøver/fiskekultivering.
Interesserte melder fra til Ståle Størkersen
Isfiske:
Hull til isfiske ble boret opp Palmehelgen , dette vil også gjøres i 2019
Skiløyper:
Der har i sesongen vært 4 tilgjengelige sjåfører og 3 scootere med sporkall.
Følgende skiløper ble kjørt opp etter prioritet som listet under:
1 .Rundløypene på Østabøstølen og Futasete
2. Kort løype opp Konedalen og vestover ned Fosselega
3. Lang løype opp til Øyarvatn og ned Kringlekvævtjødn til Fosselega
4. Rundløype på Djupavatn
Kjøringen er betinget snø/sikt - forhold og værmelding. Gjennomgang av erfaringer
viser entydig at vi ikke kan sikre løypepreparing på naturtrase i værutsatt fjellterreng.
Vi ser også at der har blitt økt forventningsnivå til løypepreparering nå etter økt
ferdsel og bruk av dalen. Det er nødvendig å opplyse at kun grunneier v/Inge
Marthon har rettighet til å kjøre løyper, samt at han kjører når værutsiktene, sikt- og
snøforhold tillater det. Hunnedalens Velforening har en stående bestilling på
løypekjøring i spesifikke perioder. I 2018 hadde vi noen episoder der løyper ikke var
kjørt opp på tross av fine forhold . Vi har fokus på å bedre dette og øke
informasjonsflyten om når løyper er kjørt. Vi starter i kommende sesong en ordning
der styret i velforeningen sjekker Fredager rundt lunch om løyper er kjørt og
informerer om dette på Facebook.
Der er iverksatt tiltak på sporkall slik at denne skal fungere bedre under vanskelige
snøforhold.
Løypekjøring skjer til helgene. Kjøring i vinterferie og påske blir vurdert løpende og
daglig. Degevass-traseen blir vurdert skjærtorsdag
Parkeringsplasser.
Der har vært lite tilbakemeldinger om problemer på p-plassene. Vi tar dette som et
tegn på at folk opprettholder p-reglene og oppfordrer til å fortsette med dette.
Problemer i forhold til dette innrapporteres til den p-ansvarlige på de respektive pplassene slik at disse vurderer om der må gjøres tiltak.

Vi vil i forkant av vinterferie og påskeferie presisere p-reglene på facebook og
hjemmeside og oppfordre folk til å følge disse slik at ingen tar seg til rette med kun
ett blått kort.
Hunnedalsrennet:
Ble tradisjonen tro arrangert påskeaften.
Det er ønske om flere som kan bidra i arrangementskomiteen.
Kostymerennet
Ble tradisjonen tro arrangert av Røde Kors påskeaften. Det er veldig få som stiller
med kostymer, og vi oppfordrer flere til å bidra med å ivareta tradisjonen.
Regnskapet:
Regnskapet er revidert og blir lagt ut på nettsiden.
El-skap i nedfart i Konedalen:
Lyse har levert beskyttelsesmatter dersom snøforholdene og løypetraseen tilsvarer
at det trengs å settes opp. Mattene lagres på hytta til Ståle Størkersen ( nært Elskap).
Kart med stedsnavn:
Digitalt kart med lokale stedsnavn er lagt ut på hjemmesiden. Lenken er hentet fra
statens kartverk med et forhåndsinnstilt utsnitt over Hunnedalen.
Vannpost 1 og 4.:
Sira- Kvina fjerner antennearrangement ved vannpost 1 og 4 da dette ikke lenger er i
bruk. I tillegg så vil de i løpet av 2019 utbedre vannpost 4 da denne er i dårlig
forfatning pga oversvømmelser. Ved utbedring bør også alternativ terrengplassering
vurderes. Velforeningen følger opp sak videre i 2019.
Stavanger turistforening bygger ny hytte i dalen.:
STF har en hyttetomt ved Futasete som de ønsker utviklet til en hytte spesielt
tilpasset barnefamilier og bevegelseshemmede.
STF vil informere nærmere om dette på årsmøtet.
Medlemslister, adresser, epost:
Det vil betydelig lette arbeidet til styret hvis medlemmer som ikke har oppgitt
epostadressen gjør dette dersom de har mulighet til det. Husk å gi beskjed om
endring av e-post ved f.eks skifte av jobb.

Hunnedalen Velforening
Ordinært årsmøte for 2019
Onsdag 20/02/19
Kl. 19.00
Quality hotel Residence
Julie Eges gate 5 , 4306 Sandnes
Saksliste:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Valg av ordstyrer
Godkjenning av innkalling til årsmøtet
Valg av referent
Valg av medlem til å medunderskrive protokoll fra årsmøtet
Styrets beretning
Regnskap og Budsjett
Revisors beretning
Kontingent foreslås uendret
Valg
Innkomne forslag og informasjonspunkter
STF, hytte Futasete. (Info v /Preben Falck)

Kandidater som er på valg Årsmøte 2019
Styret:
Gabriel Schanche Gilje
Petter Aasen
Nidunn Sandvik
Ståle Størkersen
Gunvor Voss Tangerås
Kjetil Dragesæt
Kjell Dahle

leder
nestleder
kasserer
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem

går ut av styret
ikke på valg
ikke på valg
stiller til gjenvalg
går ut av styret
ikke på valg
går ut av styret

Revisor:
Øyvind Skogerbø
Gry Berit Lundal

1.revisor
2.revisor

ikke på valg
på valg

Valgkomiteen:
Kjell Arvid Birkeland
Jan Halvor Natlandsmyr
Olaug Krag

medlem
medlem
medlem

ikke på valg
ikke på valg
på valg

SAK: 06:Regnskap 2018 og budsjett 2019
Se eget vedlegg
SAK 09:Valg – innstilling fra Valgkomite
Nye kandidater:
Styret:
Jon Barratt Nysæther
Tove Alice Koll Frafjord
Morten Granhøy-Lieng
Valgkomiteen:
Olaug Krag

medlem

stiller til gjenvalg.

Revisor:
Gry Berit Lundal

2.revisor

stiller til gjenvalg.

SAK 10: Innkomne forslag og informasjonspunkter:
- Ladestasjoner for Elbiler: Det har kommet ønske om å undersøke muligheten for
å etablere ladestasjoner for El-biler i dalen. Velforeningen vil sende ut et
informasjonsskriv vedr. dette og foreløpig kontaktperson for prosjektet er
Harald Grøsfjeld.
- Forslag om å etablere egen værstasjon: Det har kommet forslag om at
velforeningen skal inngå samarbeid med privat aktør som driver værstasjon i dalen
slik at velforeningen er med å bidrar til å drifte denne.
- Øking av BYA: Det er fremmet ønske om at Hunnedalen velforening søker Gjesdal
kommune om endring av gjeldende reguleringsplan ved at grense for bebygd areal
(BYA) økes fra 90m2 til 120m2.
Begrunnelsen er økt bruk som følge av strøm og VA-utbyggingen. En økning av BYA
vil fordre øking av grunnflate i stedet for å bygge i høyden, samt tillate mer overbygg
av f.eks terrasser.

