
Referat fra årsmøtet  Vinjeveien Vel 

2 august 2014 

Tryvangplassen 
 

Sak 1. Møtet åpnet kl. 17.05 av fungerende leder Simen Sollien. 

35 hytter var representert. 

Møteinnkalling godkjennt 

 

Sak 2: Valg av møtelder: Roar Gulbrandsen 

 Valg av referent: Helge Hatlemark 

 

Sak 3: Valg av 2 stk til å underskrive protokollen: Moritz Askildt og Tor Fjellet 

 

Sak 4: Årsberetning gjennomgått. 

Det har vært avholdt 5 styremøter. 

-Styresammensetnig: Det ble stillt sørsmål om sittende styre har vært lovlig valgt i og med at 

valgte leder ikke har fungert, og nestleder har trådt inn som leder siden jul. Styret er nå 

heller ikke oppdatert i Brønnøysundregisteret.  

Styret har fungert etter beste evne, og nytt styre tar tak i forholdet til Brønnøysundregisteret. 

- Mobildekning:Styret har jobbet mye med denne. 

- Påskeskirennet var vellykket, ca 12 000,- netto til velkassa. 

-Hjemmesider:Vellet har slått sammen hjemmesidene med Vinjevegen og Løyelaget.  

Det ble stillt sørsmål om dette er heldig i forhold til tilknytning mot kommunen og 

grunneiere. Ingen avstemning å møtet, men bred enighet om at sammenslåing av 

hjemmesider fungerer fint. 

-Postombringelse: Ordningen med at Posten legger post i kassa ved Rønningen og at en 

derfra baserer seg på at de som passerer bringer posten til kasse på Tryvangplassen har 

fungert greit. Spørsmål om Vellets postboks på Koppang og hva som skjer med denne.Det 

har vært lite post til denne og post til Vellet blir sendt direkte til Sør-Østerdal Regnskapslag. 

-Klopping: Løypelaget har betalt og vellet har utført klopping av stien mot Raudfjell og nye 

bruer ved Nerdgardstjønnen. 

-Rastebenker: Blir erstattet/supplert 

 

Referat fra årsmøte 2013 ble etterlyst, dette blir nå lagt ut på hjemmesidene. 

Referat fra årets møte blir også lagt ut på hjemmesidene når dette er klart. 

 

5. Årsregnskap. 

Regnskapet ble gjennomgått. 

Kommentar til at honoraret til Sør-Østerdal Regnskapslag  synes noe høyt. Kommentar også 

at det var en helt grei pris og at overgang til å sende ut mest mulig på mail har redusert 

portokostnader. 

Reduksjon i innbetalt kontingent tilsier at medlemstallet er redusert fra 331 til 310, men flere 

innmeldte på fjelldagen og på årsmøtet. 

Revisjon av regnskapet ble etterlyst, men med en regnskapfører som kasserer er de tikke 

krav om at det skal være revisor i en såpass liten frivillig organisasjon. 

Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å benytte i utgangspunktet 100 000,- av vellets midler til 

å betale sin andel av utbyggingen av mobildekningen. Dette kan økes til 150 000 hvis 

budsjettet ikke holder. 

 

Årsregnskapet ble godkjent. 

 



6. Innkomne saker 

Mobildekningen: Joar Hagen orienterte om styrets arbeid med mobildekningen. Det er godt 

håp om at strøm og bu er på plass på Gråvoltangen i løpet av høsten, så er resten opp til 

Telenor. Håpet er at vi har bedre dekning til påsken 2015. 

 

7. Medlemskontingenten vedtatt uforandret 250,- pr.år. 

 

8. Valg 

Valgkommiteen v/ Roar Gulbrandsen presenterte valgkomiteens forslag: 

 

                   

Leder:            Simen Sollien (1 år) 

           Styremedlem: Per Eivind Grosvold ( 2 år, gjenvalg) 

                      "           Helge Hatlemark    (ikke på valg) 

                      "           Per Ole Hveberg (2 år, gjenvalg) 

          "            Erik Lund (2 år) 

 

             Varamedlem:  Håvard Storås ( 1 år) 

                        "           Joar Hagen    (1 år) 

                         

Representant i løypelaget: Joar Hagen    (1 år) 

 

 Revisor:           

            Valgkomite:   Roar Gulbrandsen 

                                   Erik Carlsen 

   Moritz Askildt 

  

9. Æresmedlem 

Moritz Askildt ble utnevnt som æresmedlem i Vinjevegen Vel etter mange års trofast 

tjeneste. Han ble overrakt diplom og blomster. 

 

 

Møte hevet. 

 

 

 

                         

                         

Ottestad 14/8-2014 

 

Helge Hatlemark 

 

 

 

 

…………………………….    ………………………………… 

Moritz Askildt      Tor Fjellet 

 

 

  


