
PROTOKOLL
ÅRSMØTE I JØLDALSVEIEN HYTTEEIERFORENING

28. OKTOBER 2021

Til stede:

 Grete Estenstad
 Yngvar Haugland
 Anders Bakken
 Per Bjørnaas
 Ingebrigt Sponaas
 Anders Solem
 Tom Anders Thorstensen
 Finn Hvoslef
 Tore Samdahl
 John Sponaas
 Liv Inger Ustad
 Odd Ustad

Foreningen har 67 registrerte medlemmer, og det ble i 2020/21 innbetalt 54 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. Anders Solem og Tore Samdahl ble valgt til å underskrive protokollen.
5. Årsberetningen for 2020/2021 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 fungerer fortsatt godt, men 
kostnadene med løypeprepareringen har økt bekymringsfullt mye siste år, 
Løypeprepareringen siste sesong var forutsatt å skulle starte i god tid før jul, men på 
grunn av mye mildvær og bløtt underlag spesielt på Nerskogen ble prepareringen 
utsatt til på nyåret. Da prepareringen kom i gang ble løypa preparert fortrinnsvis på 
lørdager. For kommende sesong er traseen fra Vaulan til Bløtslettet nå lagt utenfor de 
tradisjonelt bløteste partiene.  Samarbeidsavtalen med Nerskogen Løypeforening er 
forlenget også for kommende sesong. 

Oppslutningen om den frivillige løypeavgiften er fortsatt relativt lav, og siste sesong 
bidro 42 personer med 500 kroner hver. De klart fleste innbetalingene kom fra 
foreningens medlemmer, mens det er langt fglere som benytter seg av tilbudet. Fra 
Rennebu kommune mottok vi også siste sesong kroner 20.000 i tilskudd til 
løypepreparering, mens Jøldal Veglag igjen bidro med kroner 10.000. Kostnadene 
med løypeprepareringen beløp seg siste sesong til 74.300 kroner. Det betyr at hele 



medlemskontingenten, den frivillige løypeavgiften og tilskudd fra kommunen og 
veglaget i sin helhet går til løypepreparering

 MOBILDEKNING. For Telenor-kunder ser den nye mobilmasta som ble satt i drift i 
mars 2019 ut til å fungere utmerket. I løpet av 2021 kom også Telia endelig på lufta, 
og skal etter sigende også fungere godt.

 HJEMMESIDEN satt opp mot egen Facebook – 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 54 medlemskontingenter siste år, som er en mere enn i fjor. Totalt ble det 
innbetalt kroner 21.600 i medlemskontingenter siste år. 

 MEDLEMSKONTINGENT. Informasjon om innbetaling av medlemskontingenten er de 
tre 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 
standarden på Jøldalsveien er svært god både sommer og vinter.



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. Andre hytteeiere har opprettet egne avtaler om 
brøyting.

 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 90.110 mot kroner 109.017 for ett år siden. 

7. Kontingenter;
 Årsmøtet vedtok å opprettholde medlemskontingenten på kroner 400 pr. medlem.
 Årsmøtet vedtok å øke den friville løypeavgiften til kroner 800 for kommende sesong.
 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.
 I tillegg vil det bli satt opp informasjonsskilt hvor brukerne blir oppfordret til å betale inn 

den frivillige løypeavgiften og med en generell redegjørelse for kostandene med å 
opprettholde dette tilbudet i regi av hytteeierforeningen.

8. Løypekjøring;
 Det blir ikke gjort vesentlige endringer på løypetraseen før kommende sesong, bortsett fra 

den omleggingen som allerede er gjort for å unngå bløte partier. Løypeprepareringen er 
fortsatt et samarbeid med Nerskogen Løypeforening. Selve prepareringen administreres 
av Snøhetta Idrettslag mens maskinparken eies av Dale Maskin. Rennebu kommune 



fakturer løypekjøringen, og fra vær side vil det bli krevd betydelig bedre dokumentasjon 
enn det som har vært tilfellet hittil.

9. Orienteringssaker;
 Vanndeponi
 Anders Bakken har sendt forslag til styret om å etablere et vanndeponi i Druggu,  i 

nærheten av krysset Jøldalsveien og Telveien. Dette har blir aktualisert etter de to 
hyttebrannene bare i år. Styret fikk i oppdrag fra årsmøtet å forelegge forslaget for 
Rennebu kommune.

 Jøldal Veglag – status og planer. 
Nyvalgt leder i veglaget, John Sponaas orienterte om at det neste sommer skal ryddes 
langs Jøldalsveien. Mye skog står nå alt for langt inn mot veien. Han mottok for øvrig sterk 
honnør for generelt god vegstandard.

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

                                 Anders Solem                                                                Tore Samdahl


