
 
 

PROTOKOLL  
ÅRSMØTE I JØLDALSVEIEN HYTTEEIERFORENING 

29. OKTOBER 2020 
 

Til stede: 
 

● Stein Birger Halvorsen 
● Yngvar Haugland 
● Anders Bakken 
● Ingebrigt Sponaas 
● Catrine Sponaas 
● Stein Aune 
● Finn Hvoslef 
● Per Bjørnaas 
● Arne Skauge 
● Eli Grut 
● Thor Asbjørn Lunaas 
● Odd Ustad 

Foreningen har 67 registrerte medlemmer, og det ble i 2019 innbetalt 53 medlemskontingenter. Av 
disse var 12 medlemmer representert på årsmøtet. 
 
Foreningens leder Odd Ustad ønsket velkommen og refererte dagsorden. 
 

1. Innkallingen ble godkjent 
2. Dagsorden ble godkjent 
3. Odd Ustad ble valgt som møteleder og sekretær. 
4. Catrine Sponaas og Stein Aune ble valgt til å underskrive protokollen. 
5. Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent; 

 
● 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 har  fungert meget godt, og vi 
håper å komme til enighet om et samarbeid også for kommende sesong. 
Løypeprepareringen i siste sesong var forutsatt å skulle starte i god tid før jul, men på 
grunn av mye mildvær og bløtt underlag på Nerskogen ble prepareringen stort sett 
utsatt til på nyåret. Etter at Covid 19 ble en del av vår hverdag ble vi sterkt oppfordret 
av kommunen til å stanse løypeprepareringen. Noe vi gjorde i tre uker.  

Oppslutningen om den frivillige løypeavgiften var naturlig nok betydelig mindre sist 
vinter på grunn av Covid 19-situasjonen. Likevel betalte 40 personer inn løypeavgift 
sist vinter, mot 52 året før. Totalt ble kroner 20.000 innbetalt i frivillig løypeavgift. Fra 
Rennebu kommune mottok vi også siste sesong kroner 20.000 i tilskudd til 
løypepreparering, mens Jøldal Veglag igjen bidro med kroner 10.000. Vi har i dag 
mottatt faktura fra Rennebu kommune på kroner 40.700 for løypepreparering sist 
sesong. I regnskapet er det gjort en avsetning på 47.000 kroner. 
 

● MOBILDEKNING. For Telenor-kunder ser den nye mobilmasta som ble satt i drift i 
mars 2019 ut til å fungere utmerket. Derimot sliter Telia med å komme seg på lufta fra 



samme masta. Etter planen skulle de være i drift i januar i år, men etter mange 
forsinkelser er planen nå å være på lufta i januar 2021. 

 
● 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. 20.10.2019 67 navn i medlemsregisteret. Det ble 
innbetalt 53 medlemskontingenter siste år, som er åtte færre enn året før. Totalt ble 
det innbetalt kroner 21.200 i medlemskontingenter siste år. Vi sitter nå med en 
oversikt over 14 hytteeiere som ikke har betalt medlemskap de siste to årene. Disse 
vil få en egen henvendelse etter årets årsmøte. 

 
● 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 potensiale 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 et betydelig vegvedlikehold i løpet av også denne sommersesongen med blant 
annet skogrydding og grøfterens. Ifølge veglagets ledelse er det ikke planlagt 
prosjekter på veien framover utenom det løpende vedlikeholdsarbeidet. 

 
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. 

 
 

6. Regnskap og balanse ble gjennomgått og godkjent; 
● Foreningens egenkapital er nå på kroner 109.017 mot kroner 102.927 for ett år siden.  

 
7. Kontingenter; 

● Årsmøtet vedtok å opprettholde årskontingenten på kroner 400 pr. medlem. 
● Årsmøtet vedtok også å opprettholde den friville løypeavgiften på kroner 500 som ble 

innført for to år siden. 
● Informasjon om medlemskontingent og frivillig løypeavgift vil bli sendt ut på epost til 

medlemmene. Vi anbefaler medlemmene å betale inn på bankkonto, og ikke med Vipps, 
som kan by på problemer når det gjelder å se hvem som er betaler. 

● Samtidig oppfordres det enkelte medlem sterkt til å bidra til å øke medlemstallet i 
foreningen og til at flere betaler inn den frivillige løypeavgiften. 

● Oppfordringen vil også bli lagt ut på foreningens hjemmesider. 
 

8. Løypekjøring; 
● Sist vinter ble løypa mellom Dala/Vaulan og Bløtslettet preparert 20 ganger og fortrinnsvis 

på lørdag. 
● Det legges opp til tilsvarende frekvens for kommende sesong. Noe årsmøte sa seg tilfreds 

med, samtidig som det ble gitt uttrykk for at økonomien gir rom for ytterligere 
prepareringsdager om nødvendig. 

● Det blir ikke gjort vesentlige endringer på løypetraseen før kommende sesong. Det vil 
derimot bli behov for å utføre noe arbeid i felten til sommeren for å legge til rette for noe 



tilpasning og mulig utvidelse av traseen. Løypesjef Yngvar Haugland redegjorde for 
følgende utbedringer av den preparerte skiløypa: 
 

● A:          Forlengelse til Svartbekken med retur . Total løypelengdeøkning ca. 2 km.  Krever 
3000-4000 kr i ekstra prepareringsutgifter pr. år.  Forutsetter også økt kapasitet på maskin 
/ maskinfører.  Kan ryddes på en dag. 

                  Kan også ryddes av folk fra Svartbekken. 
 

● B:          Vest for hyttene på Vaulan. Noen innvendinger fra nære hytteeiere og grunneier.  
Minimalt med rydding.  Ubetydelig lengre trase / ubetydelig lengre kjøretid / ubetydelige 
økte kostnader.  
 

● C:          Ny trase sør for Telveien på strekningen Tippen – Telmyran. Lengde ca. 500 m. 
 Medfører en liten forkorting av løypenettet.  Unngår 2 krysninger av Telveien.  
Nåværende trase nord for Telveien er den mest vær/overvann/lite     snø utsatte delen av 
løypa.  Enkel dugnadsjobb.  Noen myrtuer må kanskje jevnes ut i et lite område.  Kanskje 
må også bunnen i ny løype utjevnes litt, evt med masse fra tidligere nevnte myrtuer.   

 
 

● D:         Ekstra sekundær trase høyere opp i Telfjellet.  Maskinen kan da kjøre her på noen 
returer mot Bløtslettet.   Enkel dugnad, nesten bare å sette opp staking.  Traseen går 
såpass høyt opp at hyttene langs foten av fjellet ikke er    synlig.  Gjennomsnittlig avstand 
til hyttene er ca. 300 m.  Traseen kommer inn på ordinær trase ca. 300 m før Hela.  
Ubetydelig økt kjørelengde / ubetydelig økte utgifter.  Variasjon fra en ellers noe ensformig 
og flat trase.   
 

● E:          Omlegging forbi et bløtområde 5-600 m N for Hela.  Enkel dugnadsjobb.  Kun 
rydding. Uendret kjørelengde. 
 

● F:          Legge løypa litt inn i skogen  ca. 900 m sør for Hela.  Dette var min opprinnelige 
plan ved starten i 2015.  Men det ble ikke tid til det på en lørdag i november, så 
dugnadsgjengen måtte ta den minst krevende traseen. 

 

Samtlige av forslagene fikk sin tilslutning til årsmøtet. De økonomiske kostnadene ansees å være 
svært lave og absolutt overkommelige. Utbedringer knyttet til kryssing av Telveien og kryssing av vei i 
Vaulan, samt utvidelse mot Svartbekken vil få prioritet. Yngvar kaller inn til dugnad til sommeren. 

 
9. Orienteringssaker; 

● Mobildekningen med den nyte masta vest for Vaulan fungerer godt for 
Telenor-abonnenter. Telia vil bli koblet opp først på nyåret 2021. 

● Jøldal Veglag – status og planer.  
Vegen preges fortsatt av godt vedlikehold og det er ikke planlagt større utbedringer utover 
løpende vedlikehold. 
 

10. Valg; 
● Odd Ustad var ikke på valg som leder 
● Metter Rønning var ikke på valg som styremedlem  
● Stig Wærnes ble gjenvalgt som kasserer for to år 
● Finn Hvoslef ble gjenvalgt som revisor for ett år. 
● Tom Anders Torstensen og Anders Solem ble valgt som valgkomite for ett år. 

 



 
 
 
 
 
 
                                 Catrine Sponaas                                                                 Stein Aune 


