
Vestre Slidre Hytteforening 

Referat fra årsmøtet 2. oktober 2021 

Deltakere: Se vedlagte liste 

Innkalling var omsendt til medlemsvel lene den 1. september, i tråd med vedtektene. Den foreslåtte 
agendaen fra innkallingen ble godkjent og ligger til grunn for referatet nedenfor. 

a) Valg av møteleder 
q Som møteleder ble-valgt Bjørn Mathiesen. 

b) Godkjenning av innkalling og fastsettelse av dagsorden 
q Innkalling godkjent, og agenda fastsatt som foreslått. 

c) Styrets årsberetning (utsendt til medlemmene før møtet, som styrets utkast til årsmelding). 
q Årsberetningen ble (også) lest opp, med teksten vist på skjerm; Utkastet ble fastsatt som 

foreningens årsberetning for driftsåret 2020-21. 

d) Styrets årsregnskap for driftsåret 2020-21 
Styrets årsregnskap, inklusive revisors beretning ble gjennomgått ved regnskapsansvarlige 
Vegard Sørensen; 
c::> Regnskapet ble godkjent som forhåndsomsendt og fastsatt som foreningens årsregnskap for 

2020-21. 

e) Styrets prioriteringer og planer for det kommende virksomhetsåret 2021-22 
En serie innsatser ble presentert, bl.a. med bakgrunn i årsberetningen, og drøftet. 
q Følgende prioriteringer ble konkludert med som veiledende for arbeidet i kommende 

driftsår: 
o Ivareta og videreføre gode kommunedialog 
o Utvikle dialog også med grunneiere om stedsutvikling. 
o Styrke dialogen med de lokale medlemsvellene, og involvere ikke bare ildsjeler 
o Fange opp og bidra i det verdibaserte engasjementet om områdeutviklingen, gjerne 

med referanse i kommuneplanens samfunnsdel; Når ferdig utbygde hytteområder, 
hva da? 

o Følge opp konkretiseringen av kommunens VA plan 
o Bygge kompetanse i styret og hos mediemsvellene i bruk av kartløsningen 

«Valdreskart», også for å få kartlagt grensene mellom de ulike hytte- og 
medlemsvellene. 

o Videreføre arealplanarbeidet med fortsatt støtte til de anbefalinger som VSH har 
avgitt til nå. 

o Oppfordre kommunen til et tvdeligere ettersyn i forhold til vedtatte 
reguleringsplaner 

o Gjennomgå og videreutvikle planer for veisystemet i fjellet (hvor det hersker en del 
uklarhet om ansvar for vedlikehold, eierskap og planer), og avklare konflikter mellom 
løypetraseer og (brøytede) veier. 

o Fortsette aktive rolle i spredningen av mobilt bredbånd i fjellet 
o Bistå og utnytte piloteringen av det fyikeskommunestøttede, digitale 

vertskapsprosjektet Mitt sted i samspill med Valdres Hytteforum. 
o Videreføre stiarbeidet foran sesongen 2022, også med koordineringsgruppa fra 

foregående driftsår (med Vaset Vekst, Løypelaget, Fjellstyret, Friluftsrådet og VSH) 



o Fortsatt støtte løypelagene, herunder få kartlagt vellenes ulike rolle i innhentingen av 
løypebetaling, og vurdere om vellene kan ta en tydeligere, samordnet rolle. 

o Hytter og helse-engasjementet videreføres, men prioriteres ikke dette 
virksom hetsåret. 

f) Budsjett for kommende år. 
Budsjettforslag var omsendt på forhånd. 
9 Budsjett for kommende år ble godkjent med en justering i forhold til det forhåndsutsendte, 

etter at benkeforslaget (se under Eventuelt nedenfor) om å støtte løypelaget med et 
engangsbeløp på kr 20' ble vedtatt. 

g) Fastsetting av medlemskontingent 
9 Medlemskontingenten for kommende driftsår fastholdes til kr 35 pr underliggende hytte. 

h) Valg av styre 
Medlem av valgkomiteen, And ris Wangensteen, la fram komiteens nominasjoner 
9 Som nytt styre ble følgende valgt ved akklamasjon, som foreslått av komiteen: 

Navn Tilhørighet Status Periode 
Styremedlemmer 
Hansen, Geir Uten geo-bånd Fra vara til styret 2021-22 
Sagsveen, Helga Øvre Høyset Ikke på valg 2020-22 
Stokstad, Ole Johan Midtre Synd in Ikke på valg 2020-22 
Knutsen, Runar Vaset og statsalmenningen Ny, på valg 2021-23 

Varamedlemmer 
Lambech, Arne Høvset Panorama Gjenvalg 2021-22 
Eid, Anne Berit Veståsen Ny, på valg 2021-22 
Wangensteen, Andris Vasetlia Ny, på valg 2021-22 
Solheim, Hege Gry Midtre Synd in Ny, på valg 2021-22 

i) Valg av styrets leder 
Medlem av valgkomiteen, And ris Wangensteen, la fram komiteens nominasjon. 
c:> Nominerte Geir Hansen valgt ved akklamasjon som ny styreleder for 2021-22. 

j) Valg av revisor 
Medlem av valgkomiteen, And ris Wangensteen, la fram komiteens nominasjon, 
9 Nominerte Stein Christensen, Fossheim Sæter gjenvalgt ved akklamasjon som revisor for 

2021-22. 

k) Valg av valgkomite 
Medlem av valgkomiteen, And ris Wangensteen, la fram komiteens nominasjon. 
9 Nominerte Lars Mørk (gjenvalgt) og Vegard Sørensen (valgt som ny), begge valgt ved 

akklamasjon, for 2021-22. 

I) Eventuelt 
1) Benkeforslag om å støtte løypelagene i Vestre Slidre med et engangsbeløp på kr 20', til 

forholdsvis fordeling mellom de tre lagene, slik kommunale tilskudd fordeles. 
c:> Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



2) Arne Lambech tok avslutningsvis ordet og takket Bjørn Mathiesen av som styreleder siden 
foreningens etablering i 2013-14. 

Vestre Slidre, 4. oktober 2021 

~~,~~~« 
Medlemsrepresentant 

Vasetgrenda 
Medlemsrepresentant 

Midtre Syndin 

Referat ved BM 041021 v 1 



Deltakere ved årsmøte 2. oktober 2021, på Sekskanten, fra kl 10-12.15: 

Navn Medlemsvel, rolle i VSH 
Hammersmark, Gunnar Pjåtestølen 
Hansen, Geir Kvislasyndin, vara 
Hellebostad, Anne Lise Vasetgrenda 
Knutsen, Runar Vasetlia, vara 
Kristiansen, Tone Midtre Syndin 
Lambech, Arne Høyset Panorama, vara 
Mathiesen, Bjørn Styreleder, regionalt ubundet 
Odd Einar Reseland Midtre Syndin 
Sagsveen, Helga Styremedlem, ubundet 
Seim, Sven Oscar Stubbeset 
Sørensen, Vegard Haraldset, styremedlem 
Tronsen, Knut  Vasettrollet vel 
Tvedt, Torgeir Fossheim Sæter, vara 
Wangensteen, Andris Valgkomiteen 

 

(I alt 14 fremmøtte, som kvitterte og oppga mobilnr) 




