HA,FJELLTOPPEN VELFOREI\ING

pRoroKoLL FRA oRDIN,{'RT Åns*rørn
Det ble lørdag01.09.12 kl. 15.00 avholdt ordinært årsmøte
Gaiastova på Haf ell' Følgurde ble behandlet:

i

01'09'12

Hafielltoppen velforening' Møtested var

Konstituering av møtet

1.

Styrønedlem Knut Erik Johannessen ønsket velkommen'

ved fremmøte eller
Det ble foretatt registrering, og 285 av 439 medlønskap var representert
fullmakt, herav 201 fullmakter.
Tilstede var også fonetringsfører Knut A' Rarnstad'
1.1

Til møteleder ble valgt Knut Erik Johannessen'

r.2

Det var ingen bemerkninger til innkallingen som ble godkjent'

1.3

Dagsorden ble godkj ent'

t.4

Til å undertegne protokollen ble i tillegg til

møteleder valgt Helene Andreassen og Gunnar

Krogsveen.
2.

Styrets årsberetning 01.07.f

1

-

30.06'12'

Det ble fra Einæ Broch reist
Styreleder glennomgikk styrets årsberetning punkWis'
føigende protokolltilfcrsel

1.
2.
3.

kav

orn

til pkt 5.9 i beretningen:

j
tiltak for felling av trær er strid med tidligere vedtak'
og iverksatt tiltak for å
BereÍringen er mangelfull ettersom styret ikke iar sett behovet
Beretningen er misvisende,

utfue

reparere skade etter denne felling'
sin motstand mot den felling
Skogsskjøselsprinsippet er ikke fulgt. Broch ønsket å uthylf<e
i henhold til tidligøe vedtak
som er foretatt og uiåod", om at vlidere felling av ¡.æt ttføres
friområdene.
til
og i sarnråd m.. á"dl".n-er som er berørt som naboer

Ârsnøtet tok protokolltilførselen til ettenetring'
Styrets årsberetning

for perioden 01.07.11

-

30.06.12

ble deretter vedtatt uten ytterligere

msrknadsr.

3.

RegnskaP 01.07.11 - 30.06.f 2.

som frernlagt med et
Forretningsfører gjennomgikk regnskapet som deretter ble vedtatt
overskudã p eW. úl.gZ¡- .o- tillegges Velforeningens egenk4ital..
Det ble ytret ønske om at balansen skal signeres av styret. Dette

vil bli innfatrt fra

inneværende

periode.
s¿unmen med protokoll'
Regnskapet er revidert. Revisjonsberetring foreligger og vil bli utssndt

til behandling.

4.

Saker

4.1

vei over Lunnstadmyra,

behandling av hvorvidt velforeningen v/styret aktivt skal
involvere seg i anaþe.rplanleggmg og finansiering av ny vei over Lunnstadmyra.
referanse til
Møteleder orienterte kort om historikk og styrets motiv for å fremme saken med
oriurtering vedlagt innkallingen.

for vei
Solberg-Hansen redegjorde deretter for det arbeid som er utlørt av interessegnrppen
etter å,rsmøtet í2011og giËk gjennom fordeler/ulemper ved ulike løsningsalternativer
å gjelde ufedning av
Redegiørelse ble avs¡ittãt mä forslag om å endre voteringstema til også

Kai

alternative trafikkløsninger.
protokollen'
Presentasjonefi holdt un-t<ui-Solb.rg Hansen er tatt inn som vedlegg til
forslag;
Gunna¡ Krogsveen la deretter frem følgende
,,S¡net bes ãurede, inHusive økonomiske konsekvenssr, føtgørde tre alternativer for bedring av

tafikksikkerheten;
L Ny tilførs

2.
3.

NV

g*d

derseterveien'

Alternativt enveiskjøring gjennom
(vinterbrø¡et) NYseterveien. "

fra

L

Hunderseterveien

og ut

vedtekter sier
Møteleder presiserte at det ikke er aktuelt å endre voteringstema. Velforeningens
i
medlemmene
for
fremmet
ef
at det kun er saker som er sendt st5net innen ljuti og som
awist.
inr:kallingen som skal behandles av å,rsrnøte. Krogsveens forslag ble således
og

fr

a somtaler

;t

;fiu."i'fr

av spørsmålet vedrørende voteringstemaet.
Saken ble deretter tatt opp til votering som

1,

og med følgende utfall:

Styret skal aktivt arbeide med prosjekfering, planlegging og
f,rnansiering av vei over Lunnstadmyra i samsvar med gieldende
reguleringsplan for å fremlegge saken for behandling i ordinært
eller ekstraordinært årsmøte. Styret gis en ramme på
kf. 150.000,- til dekning av kostnader, herunder kostnader som
så langt har påløpt for

2.

frmlagt

interessegruppen.

Styret skal ikke involvere seg i prosjektering, planlegging og
finansiering av vei over

Lunnstadmyra.

80 stemmer

204 stemmer

Etter forespørsel fra salen, ble det opplyst at styremedlemmet Lars Staff alene
representerte 159 stemmer, hvorav 158 ved fullmakt
Det ble avgitt en blank stemme. Styret fungerte som tellekorps etter godkjennelse fra årsmøet'
4.2

TV-tilbud

-

felles avtale etler

fritt vaþ av TV-leverandør

og produkter.

fra styret med oppstilling over t'ilbud fra Eidsiva var vedlagt imkallingen'
opplyste at
Møteleder õ ø¡¡"t i"gsfører rdegjorde nærmere for altemativene. Fonetringsfører
avtale for
Felles
I
år.
4
til
fra
tilbudet
gunstigste
Eidsiva har redusert krãv om bindingstid for det
Saksfremlegg

internett ble ikke

behandlet.

.

'

Saken ble deretter tatt opp

til votering som fremlagt og rned følgende utfall:

1'HafielltoppenVelforeningvidereførerløpendeavtale

'

i

m"d Eidriuu

Bredbånd.

76 stemmer

deretter fritt

til å inngå egen TV-avtale'

59 stemmer

2 iåTlliåîil',1?trJ;111üÏi'ï ä:ä["##:ffii*

godkjennelse fra
Oet ble avgrtt 150 blanke stemmer. Styret frrngerte som 1el]eko+s etter
at flertallet
resultat
det
med
årsmøtet. Forreüringsferer har kontrolltelt stemmesedlene i etterhånd
for alternativ 1 var større enn bdientgjort i møtet'

I

esultatet va¡ klart, at felles TV-avtale er i strid
e grunnlag reservere seg mot å betale den del av
et tok dettã

4.3

dl ettenehing'

Velkomstmarkering i kryssetllundersetervegen/LunnstadmyrvegeL
som
andel av velkomsfnarkering i krysset Hunder¡el9rvgen/Lunnstadmyrvegen
til
opp
+
ble tatt
foreslått i vedlegg til innkallingeq begrenset ôppad til k. 100.000,- rnva-,
votering og vedtatt med klart flertall

til

Bidrag

4.4

X'astsettelseavstyrehonorar'
30.06.12 på k. 20.000,merknader.
uten
vedtatt
ensternmig
ble
S.OOO,- trt styremøtemrner

Styrets forslag

kl

5.

til sqnehonorar for perioden 01.07.11 -

til

styreleder og

Budsjett 0l.07.l2 - 30.06.13'

til budsjet med forslag til innkailing på kr. 5.400,; Pr. medlemskaP ble giennomgått og
av
mot en stemme. Foneãringsfører inntatter betalingen sarnmen med utsendelse

Forslag
vedtatt

protokoll.

6.

Valg.
innkallingen' Han
Grurnar Krogsveen re.degjorde for valgkomiteens innstilling som var vedlagt
startet med å iof..to"tr om at Børre Stensvold ikke var kandidat.
på valg' Forøwig var
Fra hytteierne var Fride Skogsrud Bjørnstad og Erik Høshnælingen ikke
nytt styremedlem
valgËomiteens innstilling g¡ãnvalg äv Wenckã Stene Johansen og forslag til
ved Kai Solberg-Hansen.

Motkandidat

til

Solberg-Hansen

val sittende styremedlem Tom Arne Ingier. Begge kærdidater

Tom Arne Ingier
presenterte seg og holdî et kort innlegg. Det ble deretter avholdt votering hvor
ble valgf med klart flertall.
Styret har dermed følgende sammensetning:

6.1

StYreleder.

ErikBartnes

Lunnstadmyrvegen44S

påvalg

i20I3

6.2

Styrets

¡sdlsmmer.

Fra hytteeierne:

Fride Skogsrud Bjørnstad

Vardvegen 105

Erik lløstnælingen

Vardvegen 40
Vardvegen 38
Vardvegen 42

Vy'encke Stene-Johansen

Tom Arne

hger

pavalg i 2013
pa rale i 2013

påvalg i2014
påvalg i20I4

Fra leilighetseieme:

Knut Erik Johannessen

LunnstadmyrvegenI72

Stig Remsøy

Lunnstadmyrvegen 314

påvalg i20I3
påvalg í2014

Fra Gaiastova:

Las Staff
6.3

Valgkomite.
Valgkomitéen hadde foreslått gjenvalg av sittende valgkomité. Det kom i tillegg forslag fra salen
om Jon Kummen som kandidat fra hytteeierne. Følgende ble valgt:

Gurura¡ Krogsveen

JonKummen
Dag Eriksen

(fra hytteeierne)
(fra hytteeierne)
(fra leilighetseierne)

Møtet ble deretter hevet.

Hafell01.09.12

drca¿¿or_.
Helene Andreasseri
annessen
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Hafjelltoppen Velfo ren ing

REVISOR8 BSRETNING FOR 201.I/2ÛT2

Uttalelse om årsregnskapet
Jeg har revldert årsregnskapet for Hafjelttoppen Velforening scm viser et overskudd på kr
173521. Arsregnskapst består êv balanse per 30. juni 2A12, resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

t
Styret og daglig Ìeder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet oE for at det gir et rettvisende
bilde i sarnsvar rned regnskapstovens regler 6ü güd regnskâpsskikk i Norge, og for slik Íntern
kôntroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggiøre ularbeidetsen av et årsregnskap som ikke inneho[der vesentlig feilinforrnasjon, verken sonn føige av rnisligheter efler
feit.

Revisors oÞpoaver oq Þlikter
Min oppgave er å gi uttrykk for en mening orn dette årsrag*skapet på bakgrunn av rïin rêv¡-

sjon. Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder lnternational $tandards on AuditÍng. Revisjonsstandardene krever at jeg
eiterlever etÍske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsreEnskapet ikke innehotder vesenttig feìlinformasjon
En revisjon innebærer utførefse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De vafgte handltngene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurdertngen av risikoene for at årsregnskapet Ínneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes rnisligheter elfer feil, Ved en slik risikovurdering tar revÍsor hensyn tll den interne kontrollen sonr er relevant for foreningens utarbeidefse av et årsregnskap som gir et rettvisende
bilde Formålet er å utforme revisjonshandlinger sorn e¡ hens¡ktsrnessìge etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk fa¡ en mening om effekt¡viteten av foreningens interne koniroll. En revisjon ûmfatter også en vurdering av orn de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsftess¡ge og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimeHge, saml en vurdering av den san'llede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tttstrekkelig og hensiktsmessig soln grunnfag
for min konktusjon.
Konklqsion
Etter min nnening er årsregnskapet ävgitt i samsvar nred lov og forskrifter og Eir et rettvisende
bilde av den finansielfe stillingen til Hafjelftoppen Velforening per 3û. juni 2û'12 og av
resultater, og endringer ¡ egenkapilalen, for regnskapsåret som ble avslutfet per denne
datoen i samsvar med regnsKapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge,

Medlem n'* Detr norskc RevÍsorforening
Revisor nr. 96266 1175

rnvw.rhw,no

Reglstrert Revisor

Berte Wilhelmse*
'Iþlefcl

22 41 74

70

Râdhusg*ten 23 $
0158 Oslo
'lclelhks 22 42 t)g 52

Þmail bu(i¡brv.no

Uttalelse am øvligø fo rhold
Basert pà min revisjon av årsregnskapel som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene
i årsboretninEen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med Ïov og forskrifler.
Baseft på min revîsjon av årsregnskapet sorn beskrevet ovenfor, og kcntrotlhandlinger jeg har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (iSAE) 3000
'Attestasjonsoppefrag sorn ikke er revisjon eller Segrenset revisjon av hisüorísk finansielt
informasjon., mener jeg at ledelsen har oppfyft sin plikt til à sørge for ordenttig og oversiktlig
registreríng og dokumentasjoR âv foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.

Osto,30.08.2012
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Bente Wilhelmsen
Registrert revisor

Mrdlcm nr Don norske Ret"i¡orforening
Reviscr nr.96266IC75
wwrv.rhw,no

Hafictl
toppen

Hafie I ltop pe n Velfore ni ng
Presentasjon til årsmØtet L. september 2012
Av:

Arbeidsgruppa for ny tilførselsvei t¡l Gaiastova
v/Kai Solberg-Hansen

Illustrasjonsplan
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Godkjente planer foreligger for ny adkomstve¡ t¡l
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Alternativ oppa rbeid else av gang/sykkelvei la ngs Lu n nstad myrvegen

Traf¡ kksi kkerheten
'
'

er hoved problemet

mange nesten ulykker - myke trafikanter er svært utsatt
utforkjøringer i svinger flere steder ved glattføre

hele Hatjell området

.
.
.

mulig hotell mot Snuen
utbyggingsplaner på Gaiastova
minst 500 nye hytter/leilighet ovenfor bommen

Ny vei over myra eller ga ng/sykkelsti langs

Lunnstadmyrvegen?
. Godkjent reguleringsplan og utbyggingsplan
' Tilbud til fast pris, godkjent teknisk løsning og med L0 tonns aksellast
' Delvis finansiert av Vegselskapet med L/3 (kr 600 000). Totalkost kr 1,8 mill
o fv{ulig med ytterligere finansiering (Vegselskapet, Gaíastova, Alpinanlegget +)
' Stort flertall ivellet ved 2 tidligere avstemminger (forutsatt eksternt finansiert)
'
'

lngen detaljutredning, reguleringsplan eller kostnadsberegning foreligger.
lngen forundersøkelser eller utredning foreligger om grunnforhold, kryssing av
el-/vann-/kloakkledninger, byggemetode, vedlikeholds problematikk, krav til
plass for snømåking, ytterligere behov for fysiske skiller/autovern osv.
Entreprenør antar kostnad på samme nivå eller høyere enn ny vei.
ft/lulig ekspropriering mot en hytteeier.
Gang/sykkelsti er befengt med stor usikkerhet og må utredes bedre.

'
o

+

Ny vei over myra eller gang/sykkelsti langs
Lun nstad myrvegen (forts.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Enkel, anerkjent og rask byggemetode, fast pris 1-.436.000 + mva = l-,8mill
Ekstern finansiering L/3 sikret, muligheter for å øke. G/S har ingen.
Kryssing av skiløype i åpent og oversiktlig terreng, rett veistrekning.
lngen store inngrep i terreng, lite flytting av masse.
Gang/sykkelsti har 900 m lengd€, hy vei 600 m
Ny vei vil ikke berøre området på myra som i dag brukes til skirenn og lek
Kommunen foretrekker og stØtter denne løsningen
Kan igangsettes raskt, ingen eksproprieriñ9, ârealer sikret
Ny vei bygges i utgangspunktet t¡l L0 tonn helårs bæreevne

Toppdekke: resirkulert asfaltgrus, tilnærmet støvfri.
Nærmeste hytte ved ny vei ligger 60 m unna. Lunnstadmyrvegen har76
hytter/leiligheter innenfor 50 m
Ved ny vei reduseres vedlikeholdskostnadene på Lunnstadmyrvegen
G/S krever høyere vedlikeholdsstandard for å bli brukt.
Vanskelig å tilfredsstille både gående, skiløpere vinterstid (is/strging osv.)

Styrets rolle i relasjon t¡l vellets medlemmer
resultatet med alle argumenter for eller imot en foreslått løsning inklusive
økonomiske konsekvenser for medlemmene, må legges frem til endelig
avgjørelse i med le msmØte / àrsmøte.
en sak som berører vår trafikksikkerhet til avstemming som kan ekskludere det
mest forn uftige a lternativet.

under pkt 4.1-. vedlegg 3, sørger for utredning inklusive økonomiske
konsekvenser for følgende 3 alternativer:
L. Ny tilførselsvei til Gaiastova over Lunnestadmyra
2. Ny gang/sykkelvei langs Lunnstadmyrvegen fra Gaia t¡l Hundersetervegen
3. Alternativt enveiskjøring gjennom Lunnstadmyrvegen fra
Hundersetervegen og ut (vinterbrøytet) Nysetervegen
(Alternativ 3 eventuelt kombinert med ytterligere trofikksikringstiltok i
Lunnstodmyrvegen. Dette er kanskje den rimeligste, men antogelíg den minst
trafî kksi kre I øsn i n g e n )

