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● STYREMØTER. Det har ikke vært behov for fysiske møter for 
styret i løpet av året, men styrets medlemmer har 
kommunisert jevnlig på epost og med telefon. Det har også 
vært løpende god kontakt og godt samarbeid mellom styret 
og løypesjef Yngvar Haugland. Informasjon mellom styret og 
foreningens medlemmer har fortrinnsvis foregått via nettet og 
på foreningens egne FB-sider. 

 
● SKISPOR. Samarbeidet med Nerskogen Løypeforening 

fungerer fortsatt meget godt. Løypeprepareringen var 
forutsatt å skulle starte15. desember og ble deretter 
gjennomført regelmessig, men avhengig av snøforholdene 
fram til 20. april. I løpet av denne perioden ble løypa mellom 
Dalan/Vaulan og Bløtslettet preparert 20 ganger. Fortrinnsvis 
har løypa blitt preparert lørdag morgen. Løypesjef Yngvar 
Haugland har igjen stelt godt med traseen, som før sesongen 
ble utvidet med en egen sløyfe vest for Vaulan. Det er også 
gjort endringer til det bedre på siste del av traseen før 
Bløtslettet. For øvrig ble det bare gjort enkelte små 
justeringer på traseen sist vinter. Informasjon om 
løypepreparering blir regelmessig lagt ut på 
hytteeierforeningens hjemmesider og på www.skisporet.no . 

 
Oppslutningen om den frivillige løypeavgiften var betydelig større sist 

vinter da i alt 52 personer betalte inn kroner 500, mot 36 
personer året før. Totalt ble kroner 26.117 innbetalt i frivillig 
løypeavgift. Fra Rennebu kommune mottok vi også siste 
sesong kroner 20.000 i tilskudd til løypepreparering, mens 
Jøldal Veglag bidro med kroner 10.000. Siste sesong ble det i 
alt brukt kroner 42.000 på løypekjøring. 

Også for kommende sesong er det inngått samarbeidsavtale med 
Nerskogen Løypeforening, og prepareringen er planlagt å 
starte omkring 15. desember og med tilsvarende frekvens 
som sist vinter. 

 
● MOBILDEKNING. Etter en del forsinkelser kom den nye 

mobilmasta vest for Vaulan i drift 19. mars i år. Den 
opprinnelige planen gikk ut på at den skulle være i drift før jul 

http://www.skisporet.no/


i fjor. Hittil er det bare signaler til Telenor som er tilgjengelige 
fra den nye masta, men Telia har lovd å koble seg opp først 
på nyåret 2020. Hytteeierforeningen har jobbet mye med 
denne saken gjennom mange år, og vi håper medlemmene 
er fornøyde med den nye dekningen. 

 
● HJEMMESIDEN satt opp mot egen Face book – side 

fungerer fortsatt godt. Vi ser at siden blir søkt opp og brukt av 
mange, men dessverre gjenspeiler ikke dette mottatte bidrag 
til hjemmesiden! 

  
● MEDLEMMER. Foreningen har pr. 10.10.2019 70 navn i 

medlemsregisteret. Det ble innbetalt 61 medlemskontingenter 
siste år, som er ni flere enn året før. Totalt ble det innbetalt 
kroner 24.600 i medlemskontingenter siste år. To medlemmer 
har i løpet av året meldt seg ut av foreningen med den 
begrunnelse at de ikke ser noen nytte av medlemskapet. 

 
● MEDLEMSKONTINGENT. Informasjon om innbetaling av 

medlemskontingenten er de to siste årene sendt ut på epost 
til foreningens medlemmer. En praksis vi ønsker å fortsette 
med. 

         Det er fortsatt potensial for å kunne øke antall medlemmer,  
og det er derfor viktig at foreningens medlemmer hver for seg bidrar til å 

rekruttere nye medlemmer.  
 

● VEGLAGET OG BRØYTING AV SIDEVEIER. Vi registrerer 
med tilfredshet at det er utført en betydelig oppgrusing av 
Jøldalsveien i løpte av sommersesongen. Samtidig som det 
er gjennomført grøfterensking og rydding av skog langs 
veien. Det har imidlertid kommet en del reaksjoner på at det 
er brukt grov og kantete stein, som igjen har ført til mange 
punkteringer. Et forhold som er tatt opp med veglaget. 

 
Etter dialog med Jøldal Veglag med ønske om to kort pr. abonnement, 

fikk vi i løpet av året et tilbud om å kjøpe kort nr. to til halv 
pris. Et tilbud vi valgte å akseptere. 

 
Det ble gjennomført en koordinert brøyting av sideveier også sist vinter 

og inngått ny avtale med John Sponaas. Han har igjen gjort 
en utmerket jobb. Avtalen med han administreres av Vaulan 
Hyttegrend. De berørte fikk tilsendt et estimat på 
brøyteutgiftene før siste vinter. 

 
 



● ANDRE PROSJEKTER har ikke foreningen vært involvert i 
siste år. Det har heller ikke kommet forslag på prosjekter fra 
foreningens medlemmer til styret i løpet av siste år. 
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