
Styrets beretning 
 

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 15.02.2017 og 
har hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:  Gabriel Schanche Gilje 
Nestleder:  Jan Halvor Natlandsmyr  
Kasserer:  Nidunn Sandvik 
Styremedlem: Ståle Størkersen 
Styremedlem: Gunvor Voss Tangerås 
Varamedlem: Kjell Dahle 
Varamedlem: Sigbjørn Haugseng 
 
Revisor:  Øystein Skogerbø 
   Gry Berit Lundal 
 
Valgkomite: Olaug Krag                       
   Geir Olsen 
   Bodil Downham 
 
Styremøter: 
Det er avholdt 4 styremøter, 15.05, 09.08, 20.11 og 09.01  for behandling 
av aktuelle saker.  
 
 
Oppsummering av skisesongen/løyper:  
Sesongen var preget av dårlige føreforhold for løypekjøring med lite snø, 
ujevnt og mye gråvær med dårlig sikt på dagtid. 
Kun 38timer medgikk til løypekjøring. Rundløype i fjellet og Djupavatn 
ble kjørt noen få ganger. Rundløype ved RødeKors kun 1 gang og få 
ganger på Stølen. Der ble ikke kjørt opp løype til Degevass som var et 
av målene.  
Vi prøver å gi bedring i varsling på FaceBook når løypene er kjørt opp. 
Målet er som alltid å ha løyper ferdige til helgene og løyper i vinter- og 
påskeferien. Informasjon om løypekjøring, samt kart og traséer er 
publisert på Facebook og hjemmeside i forkant av årets sesong. Av de 
tre sporkalvene vi har, fungerer kun en godt. Det er derfor medtatt kjøp 
av ny i budsjett for 2018 i samråd med Inge M./Jone 
 
 
 
 
 



Brøyting: 
Ved flere anledninger har ikke MESTA og Inge M. brøytet på grunn av 
manglende tilgjengelighet og skader på fres. Vi har hatt ny gjennomgang 
med MESTA/Inge M. da vi forventer bedre koordinering på brøytingen.  
P-plassene må sikres full utbrøyting og god merking. Minimum halve  
P-plassene skal brøytes hver gang for å sikre god plass til alle helger. 
Full brøyting av alle P-plasser til ferie, alle høytider og godværshelger. 
Dette er nødvendig pga økt bruk av dalen. Brøyting i ukedager gjør Inge 
M basert kun på værmeldinger når der er mye snø/eller der ventes 
væromslag til våtsnø eller fastfrysing. På denne måten sikrer han seg at 
han vil klare oppbrøyting til helgene. Tung våtsnø/hard skare er svært 
krevende å fjerne. 
 
Det har vært reaksjoner (da særlig på facebook) om misnøye 
vedrørende brøytingen på p-plassene. Velforeningen har tett dialog med 
brøyteansvarlige vedr. dette Ved flere anledninger i fjor, som i år har en 
opplevd at fres er blitt skadet som følge av paller, stålrør og andre 
fremmedlegemer på parkeringsplassene. Dette er 
hytteeierne/utbyggernes ansvar å rydde opp i, og medfører at 
parkeringsplassene ikke blir brøytet samt unødvendige og dyre 
kostnader for MESTA/Inge M 
 
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:  
Kalking av Djupavatn er nå opphørt pga lite forsuring. 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. 
Det trengs frivillige til å overta jobben med 
vannprøver/fiskekultivering. Interesserte melder fra til Ståle 
Størkersen 
 
 



Skiløyper:  
Følgende skiløper vil bli kjørt opp med snøscooter og sporkalv 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, og det har derfor ingen hensikt å ringe til Inge 
Marthon for å be han om å kjøre opp løyper. Inge M. kontakter 
assistanse fra andre ved behov. 
 
Som ett av flere tiltak vil vi anbefale innkjøp av oppgradert sporkalv for å 
bedre kvalitet på sporsettingen og lette kjøringen. 
 
Løypekjøring skjer til helgene. Kjøring i vinterferie og påske blir vurdert 
løpende og daglig. Degevass-traseen blir vurdert skjærtorsdag 
 
 
Parkeringsplasser: 
Det mangler parkeringskontakter på P5 og P6. De respektive p-plassene 
melder fra til velforeningen når kontakter er valgt. 
Nye p-kort er sendt ut.  
Vi minner om viktigheten at alle overholder parkeringsreglene forhold til 
oransje og blå kort. Problemer i forhold til dette innrapporteres til den  
p-ansvarlige på de respektive p-plassene slik at disse vurderer om der 
må gjøres tiltak (slik det bl.a er gjort på P1 for å få et system som 
fungerer på de «verste» dagene i vinter- / og påskeferie) 
Vi har hatt møter med de ansvarlige for p-plassene slik at disse er 
orientert om saken og vi har i tillegg presisert p-reglene på de nye 
kortene. 
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. 
 
 



 
 
 
Festers rettigheter: 
Innkommet sak på forrige årsmøte. Velforeningen har engasjert 
Advokatfirmaet Torstrup v/Magnus Grøsfjeld til utarbeidelse av et 
orienteringsskriv om ”tomtefeste”. Dette er publisert på hjemmesiden og i 
tillegg vil det bli gjennomgang og muligheter for spørsmål på kommende 
årsmøte. 
 
Medlemslister, adresser, epost: 
Medlemslister er gjennomgått og adresser skal være korrekte. Fortsatt er 
det ugyldig epostadresse på noen hytteeiere. Disse er tilskrevet med 
brev med informasjon om årsmøte og oppfordring om å sende inn sin 
private epostadresse. Så langt er det ca. 25 personer som ikke har epost 
og må ha brev/skriftlig kommunikasjon. Det vil betydelig lette arbeidet 
til Styret hvis også disse oppgir en privat epostadresse. Husk å gi 
beskjed om endring av e-post ved f.eks skifte av jobb. 
 
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. 
 
Regnskapet: 
Regnskapet er revidert og blir lagt ut på nettsiden. 
 
El-skap i nedfart i Konedalen: 
Ønsket om å flytte elskap er meldt inn til Lyse Elnett - Sak pågår. 
 
Fartsgrense: 
Myndighetene har satt fartsgrense på 60 km/t gjennom dalen fra 1 
Februar til 30 april. Styret har søkt Statens Vegvesen om at ordningen 
utvides til å i tillegg gjelde Desember og Januar. Begrunnelsen er at 
hyttene i dalen benyttes langt oftere enn tidligere. Statens vegvesen 
stiller seg positive til saken og høringsfrist er satt til 01 Mars 2018 . 
 
  



 
 
Hunnedalen Velforening 
Ordinært årsmøte for 2018 
Tirsdag 06/02/17 
Kl. 19.00 
Quality hotel Residence 
Julie Eges gate 5 , 4306 Sandnes 
 
Saksliste: 
 

01. Valg av ordstyrer 
02. Godkjenning av innkalling til årsmøtet 
03. Valg av referent 
04. Valg av medlem til å medunderskrive protokoll fra 

årsmøtet 
05. Styrets beretning 
06. Regnskap og Budsjett 
07. Revisors beretning 
08. Kontingent foreslås uendret 
09. Valg 
10. Innkomne forslag og informasjonspunkter  

 
 
Kandidater som er på valg Årsmøte 2018 
 
Styret:  
Gabriel Schanche Gilje  leder   på valg 
Jan Halvor Natlandsmyr  nestleder  går ut av styret 
Nidunn Sandvik     kasserer  på valg 
Gunvor Voss Tangerås  styremedlem  ikke på valg 
Ståle Størkersen    styremedlem ikke på valg 
 
Varamedlemmer: 
Sigbjørn Haugseng   varamedlem går ut av styret 
Kjell Dahle     varamedlem ikke på valg 
 
Revisor: 
Øyvind Skogerbø   1.revisor  på valg 
Gry Berit Lundal    2.revisor  ikke på valg 
 
 
 



 
Valgkomiteen: 
Bodil Downham                      medlem  ikke på valg 
Geir Olsen     medlem  går ut  
Olaug Krag    medlem  ikke på valg 
 
 

 
 
SAK: 06:Regnskap 2017  og budsjett 2018 
Se egne vedlegg 
 
 
SAK 09:Valg – innstilling fra Valgkomite 
Da har vi klar nye kandidater til styre og valgkomite. 

• Leder                    Gabriel Schanche Gilje 
• Styremedlem  Kjetil Dragesæt 
• Styremedlem  Petter Aasen 
• Kasserer    Nidunn Sandvik 
• Revisor   Øyvind Skogerbø 
• Valgkomitemedlem   Kjell Arvid Birkeland 

 
 
SAK 10: Innkomne forslag og informasjonspunkter 

1) Info: Fyrverkeri utenom nyttårsaften. 
Vi minner om at generell tillatelse til oppskyting av fyrverkeri gjelder 
kun mellom klokken 18 og 02 på nyttårsaften. 
 
2) Tomtefeste- Redegjørelse ved Magnus Grøsfjeld. 

 
 
 



Hunnedalen velforening medlemskonto

RESULTAT 2016 2016 2017 2017 2018

Inntekter Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett

Medlemskontingent 113 000       105 000       113 050       105 350       105 700       

Adm. Brøytefond 20 000          20 000          10 000          10 000          10 000          

Utleie nøkler vannpost 400               

Sum inntekter 133 000        125 000        123 050        115 750        115 700        

Kostnader

Løypekjøring 50 000          42 969          50 000          30 875          50 000          

Advokathjelp -               -               24 375          -               

Regnskapsførsel 8 000            6 225            7 000            3 594            4 000            

Drift nettside 9 000            9 105            9 000            9 105            9 200            

Medl.nett SR-Bank (fast avgift) 4 000            4 546            4 500            3 113            3 200            

Møte, kurs, arrangement 4 000            8 756            5 000            1 739            5 000            Leie årsmøte lokaler
Annen driftskostnad 5 000            5 509            6 000            6 000            Batteri hjertestarter
Porto og postboks 3 500            1 930            2 000            1 780            2 000            

Gave Røde kors 10 000          10 000          15 000          15 000          15 000          

Gave Turistforeningen 10 000          10 000          10 000          10 000          10 000          

Andre gaver 17 000          

Bank og kortgebyrer 4 000            4 451            5 000            4 866            5 000            

Tap på fordringer 7 915            

Premier skirenn 22 264          

Sporkall 12 000          

Sum kostnader 124 500       103 491       113 500       134 626       121 400       

Driftsresultat 8 500            21 509          9 550            -18 876         -5 700           

Renteinntekter 5 000            2 183            5 000            1 964            2 000            

Årsoverskudd 13 500          23 692          14 550          -16 912         -3 700           



RESULTAT 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018

Inntekter Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett

Inntekter (brøyteavgift) 243 000       243 100        240 000        251 309        252 159        253 858        250 000        

Kostnader

Brøyting 300 000       374 810        250 000        108 563        250 000        234 250        250 000        

Parkeringskort 2 955            -                13 000          12 903          

Skilt, brøytestikker p-plasser 10 000         2 520            5 000            1 430            1 500            2 000            

Adm til velforeningen 10 000         20 000          20 000          10 000          10 000          10 000          

Sum kost 320 000       380 285        275 000        129 993        274 500        257 153        262 000        

Driftsresultat -77 000        -137 185       -35 000         121 317        -22 341         -3 295           -12 000         

Renteinntekter 7 000           2 486            2 500            1 167            2 500            1 511            1 500            

Resultat -70 000        -134 699       -32 500         122 484        -19 841         -1 784           -10 500         

Hunnedalen velforening, brøyteregnskap












