
HAFJELLTOPPEN VELFORENING

PROTOKOLL FRA ORDIN,'BRT ÅRSMØTE 03.09.16

Det ble Iørdag 03.09.16 kl. 15.00 avholdt ordinært årsmøte i Hafielltoppen Velforening. Møtested var
Gaiastova på Ha{ell. Følgende ble behandlet:

Innledningsvis presenterte ny driver seg selv og planer for virksomheten fremover.

1. Konstituering av møtet.

Sfyreleder Tom Ame Ingier ønsket velkommen.

Det ble foretatt registrering, og 52 av 442 medlemskap var representert ved fremmøte eller
fullmakt, herav 7 fullmakter.

Tilstede var også forretningsfører Knut A. Ramstad.

1.1 Til møteleder ble valgt Tom Ame Ingier

L2 Innkallingen ble godkjent uten merknader.

1.3 Dagsorden ble godkjent uten merknader

1.4 Til å undertegne protokollen ble i tillegg til møteleder valgt Helene Andreassen og Marius
Lorentzen.

2. Styrets årsberetning 01.07.15 - 30.06.16.

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning punktvis. Følgende forhold ble tatt opp særskilt:

Pkt. 5.1- Det ble redegjort næÍnere om arbeidet med ny kommunedelplan for Øyer Syd. Det har
kommet flere innspill til nye hyttefelt, bl.a. området på nedsiden av Nysetervegen mot Snuen. Det
har også kommet forslag om felt lenger inn på fiellet enn i dag, hvilket har utløst debatt om endelig
byggegrense mot fiellet. Staten og Fylket anbefaler at fremtidig utbygging primært skal skje som
fortetting av eksisterende felt. Styret vil følge arbeidet med kommunedelplanen nøye og vil inngi
merknader i saker som påvirker Hafielltoppens medlemmer.

Pkt. 5.6 - Det ble igjen stilt spørsmål om nytten av ettersynsordning med bakgrunn i at
medlemmene med dagens teknologi enkelt kan skaffe seg mobilvarsling av strømbrudd. Styret
ble anmodet om å sette opp saken til realitetsbehandling i neste årsmøte med forslag om å avvikle
ordningen.

Pkt. 5.7 - M øteleder orienterte om planer for felling av stor og tett skog på sydvest for Kringelåsen
og viste det akfuelle området på kart. Ettersom det dreier seg om betydelig felling er Øyer
Kommune orientert ogrãdført. Styret regner ikke med kostnader til fellingen, da virket antas å ha
befydelig verdi.

Det ble anmodet fra salen at hytteeiere vurderer felling av trær pâ egen tomt for å hindre gjengroing
og forbedre utsiktsforholdene for andre medlemmer.

Medlemmer som ønsker felling av trær på fiiområder bes ta kontakt med Erik Høstmælingen, tlf.
930 66 032.



Styret har i også i år organiserl opplegg hvor hytteeierne legger kvist og kvast fra egen tomt på
parkeringsplassen ved veien i en definert periode. Det ble uttrykt ønske om at denne ordningen
også videreføres neste år og videre fremover.

Styrets årsberetning for perioden 01.07.15 - 30.06.16 ble deretter vedtatt uten ytterligere
merknader.

3. Regnskap 01.07.15 - 30.06.16.

Forretningsfører gjennomgikk regnskapet som dereffer ble vedtatt som fremlagt med et overskudd
på kr. 63.015,- som disponeres til Velforeningens egenkapital..

Regnskapet er revidert. Revisjonsberetning foreligger og vil bli utsendt sammen med protokollen.

4. Saker til behandling.

Anmodning fra Øyer Turskiløyper SA om økt skiløypebidrag fra kr. 500,- til kr. 850,- pr.
medlemskap.

Øyer Turskiløyper SA v/ styreleder Fred A. Gade foretok en korl presentasjon for virksomheten,
planene fremover og bakgrunnen for ønsket om økt bidrag. Det ble deretter åpnet for ordskifte og
spørsmål fra salen. Signalene fra salen var nærmest entydig positive til skiløypetilbudet og
kvaliteten på kjøringen. Vedlagt innkallingen var henvendelse fra Øyer Turskiløyper SA og positiv
innstilling fra styret med en forutsetning. Saksfremlegget ble tatt opp til votering ved
håndsopprekking med følgende utfall:

4.1

Ja til ølct bidragfra kr. 500,- til kr. 850
Nei til økt bidrag

50 stemmer
2 stemmer

Felles bidrag for kommende vinter vil dermed utgjøre kr. 850,- pr. medlemskap. Vedtaket er gjort
under forutsetning av af Løyper intemt i feltet ikke skal tas ut av felles kjøreplan og fortsatt kjøres
uten noen form for honorering fra Hafielltoppen Velforening utover felles bidrag på kr. 850,- pr.
medlemskap. Flere presiserte at styret må jobbe aktivt for at også andre hytteeierforeninger øker
sine bidrag tilsvarende.

4.2 Fastsettelse av styrehonorar.

Styrets forslag til styrehonorar for perioden 01.07.15 - 30.06.16 på kr. 20.000,- til styreleder og
kr. 5.000,- til styremedlemmer ble enstemmig vedtatt uten merknader.

5. Budsjett 01.07.16 - 30.06.17.

Forslag til budsjett med forslag til innkalling på kr. 3.500,- pr. medlemskap ble gjennomgått og
enstemmig vedtatt.

6, Valg.

Dag Eriksen redegjorde for valgkomiteens innstilling som var vedlagt imkallingen.
Valgkomitéens imstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret har dermed fortsatt følgende sammensetning:
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6.7

ó.1

ó.3

Styreleder.

Torn Arne lngier

Styrcts medlernmer.

Fr* hytteeierne:

Kari Trondsen
Jon Kurnmen
Tom Jebscn
Kai 'l'høger',sen

Fra leilighetseiorne:

.Iøm lvar Clause¡
Anders Elind

Fra Oaiastova:

Lars Staff

Valgkomlte.

llelene Andleassen
d¿-ur, {-, {ù*d n, or¡ d¿,-*

Vardvegen 42 på valg i 2017

Lunnstadrnyrvegen206 og4A7 påvalg
Vnrdvegen 3 på valg
Lunnstadmyrvegen 14 på valg
Lunnstadmyrvcgcn 419 pà valg

i 201?
i 2t17
i 2018
i 20t8

Lrurnstadnrywegen 338
Lurursfadmyrvcgcn 30ó

på valg i 2017
på valg i 2018

Marius

Tom Ame lngier
(Møteleder)

Valgkomitécn ble gjenvalgt f'or eft år og beslår fortsatt av:

Erik Bartnes
Pål llerg
Dag Eriksen

7. Eventuclt.

Medlemmcne bes sette seg inn i og overholde gieldende båndtvangsregler som kan fimes pä Qlyer
Kommunes hjemrneside.

Det ble uttrykt ønske om at det settes ut Itøde Kors-bokç for panteflaskcr/bokser også på

miljøstasjon på oversiden av Gaiastova,

Møtet ble deretter hevet.

Flatlell 03.09.16

J



Registrert Revisor

Bente Wilhelmsen
Øvre Slottsgate 5,0157 Oslo

Telefon 22 47 76 70 Telefax 22 42 09 52
e-mail: bw@rbw.no

Tilårsmøtet i

Hafjelltoppen Velforening

REVISORS BERETNING FOR 2OI5/2016

Uttalelse om årsregnskapet
Jeg har revidert årsregnskapet for Hafjelltoppen Velforening som viser et overrskudd på kr 63.015
Arsregnskapet består av balanse per 30. juni 201ô, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.

Styret og dagliq leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors opogaver og plikter
Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revisjon. Jeg
har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
lnternational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at jeg etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon,

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min
konklusjon.

Konklusjon
Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Hafjelltoppen Velforening per 30. juni 2016 og av resultater, og endringer i

egenkapitalen, for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnbkapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

Medlem av Den norske Revisorforening
Org.nr. NO 962661475 MVA

www.rbw.no
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Registrert Revlsor

Bente Wilhelmsen

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusion om årsberetningen
Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, er konsistente med årsregnskapet og er-iiamsvai meO tov og
forskrifter.

Konklusjon om reqistrering. oo doKumentasioJ
Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av hiitorisk finansieti informasjon",
mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversikttig registrerin! og
dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god boffãringssÈifX-i
Norge,

Oslo, 24,august 2016

=þ-o^^*"- LD -
Bente Wilhelmsen
Registrert revisor

Medlem av Den norske Revisorforening
Org nr.96266142S MVA


