PROTOKOLL
ÅRSMØTE I JØLDALSVEIEN HYTTEEIERFORENING
27. OKTOBER 2022
Til stede:
















Grete Estenstad
Yngvar Haugland
Anders Bakken
Per Bjørnaas
Ingebrigt Sponaas
John Sponaas
Per Bjørnaas
Stein Aune
Arne K. Skauge
Stein Birger Halvorsen
Thor Asbjørn Lunaas
Eli Grut
Mette Rønning
Asgeir Flatjord
Odd Ustad

Foreningen har 67 registrerte medlemmer, og det ble i 2021/2022 innbetalt 56 medlemskontingenter.
Av disse var 15 medlemmer representert på årsmøtet.
Foreningens leder Odd Ustad ønsket velkommen og refererte dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.

Innkallingen ble godkjent.
Dagsorden ble godkjent.
Odd Ustad ble valgt som møteleder og sekretær.
Grete Estenstad og Eli Grut ble valgt til å underskrive protokollen.
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. Spesielt har det vært løpende og
god kontakt mellom løypesjefen og styrelederen.



SKISPOR. Samarbeidet med Nerskogen Løypeforening fungerer fortsatt meget godt,
men kostnadene har økt bekymringsfullt mye siste år. Løypeprepareringen var
forutsatt å skulle starte før jul, men mye regn og bløte partier, spesielt på Nerskogen
satte en stopper for dette. For traseen fra Vaulan til Bløtslettet er løypa nå lagt utenfor
de områdene som tidligere kunne bli bløte, og det er derfor ingen kritiske partier på
løypa. Da prepareringen kom i gang igjen, ble løypa fortrinnsvis preparert lørdag
morgen. Informasjon om løypepreparering blir regelmessig lagt ut på
hytteeierforeningens hjemmesider og på www.skisporet.no .
Oppslutningen om den frivillige løypeavgiften sank som forventet etter at den ble økt
til 800 kroner, men er fortsatt skuffende lav, den totale bruken av løypa tatt i
betraktning. Siste år betalte bare 37 personer inn kroner 800. Innbetalingen økte
derimot fra 18.600 til 25.690 kroner. Det er likevel skuffende å registrere at stadig flere

av foreningens medlemmer og andre brukere av tilbudet ikke finner det formålstjenlig
å betale løypeavgift. Fra Rennebu kommune mottok vi også siste sesong kroner
20.000 i tilskudd til løypepreparering, mens Jøldal Veglag valgte å ikke støtte
løypeprepareringen i år. Dessverre. Kostnadene med løypepreparering siste sesong
beløp seg til kroner 87.450. Det betyr at medlemskontingent, frivillig løpeavgift og
tilskudd fra Rennebu kommune i sin helhet går til løypepreparering, i tillegg til 20.000
fra egenkapitalen.
Det er så langt ikke inngått ny samarbeidsavtale med Nerskogen løypeforening. Vi
undersøker også alternative løsninger.


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 fortsatt
mottatte bidrag til hjemmesiden!



MEDLEMMER. Foreningen hadde pr. 20.10.2021 67 navn i medlemsregisteret. Det
ble innbetalt 56 medlemskontingenter siste år mot 54 året før, men dessverre har vi
registrert bare 52 navn i år. Det betyr at noen har betalt med Vipps og navnløse
giroer. Åtte medlemmer fra i fjor er ikke registrert med innbetaling av kontingent i år.
Totalt ble det innbetalt kroner 22.400 i medlemskontingenter siste år. Ettersom
potensialet ligger på omkring 100 medlemmer, er det fortsatt skuffende svak
oppslutning om foreningen. Derfor stiller vi nå spørsmålet om hva vi vil med
hytteeierforeningen. Hva gjør vi galt, og hva må vi eventuelt gjøre for å øke
oppslutningen?



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. Om kontingenten skal økes må årsmøtet ta stilling til.



VEGLAGET OG BRØYTING AV SIDEVEIER. Vi registrerer med tilfredshet at
standarden på Jøldalsveien er svært god både sommer og vinter. Siste år har
hytteeierforeningen fått større ansvar for å legge ut informasjon fra veglaget på nettet.
Dialogen mellom veglagets og hytteeierforeningens ledere fungerer svært godt i så
måte.
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 hytteeier 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 63.758 mot kroner 90.110 for ett år siden.
 Regnskap og balanse ble godkjent.
7. Kontingenter;
 Årsmøtet vedtok å opprettholde medlemskontingenten på kroner 400 pr. medlem.
 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.
Foreningens nettsider vil fortsatt bli brukt som primær informasjonskanal.

8. Løypekjøring;
 Utgiftene til løypepreparering har steget betraktelig de siste årene og beløp seg siste år til
kroner 87.450 mot kroner 74.300 året før.
 Samarbeidet med Nerskogen Løypeforening har fungert godt, men det samme kan ikke
sies om Snøhetta Idrettslag, som administrerer løypekjøringen mot entreprenøren Dale
Maskin. For tredje år på rad har vi erfart at timeprisen har økt uten at det har kommet
informasjon om dette på forhånd. Vi har også opplevd at prepareringen hos oss har blitt
utsatt eller droppet på grunn av vær- og føreforholdene på Nerskogen. På denne
bakgrunn gjorde årsmøtet følgende enstemmige vedtak:
o Avtalen om løypepreparering med Nerskogen Løypeforening sies opp med
øyeblikkelig virkning.
o Styrelederen får fullmakt til å framforhandle ny avtale med Torbjørn Sanden,
som har egnet maskin og som vil bli stasjonert enten i Granabogen eller på
Tippen.
o Det er en forutsetning at løypetilbud og standard skal opprettholdes ved
skifte av samarbeidspartner.

9. Hva vil vi med hytteeierforeningen?
o Det var full enighet i årsmøtet om at det er viktig å opprettholde hytteeierforeningen
som et sterkt og felles organ for eiere av hytter og fritidseiendommer i Jøldalen, og at
det må arbeides målrettet fort å øke medlemsmassen. Dette kan gjøres eksempelvis
ved økt bruk av nettsidene, oppslag langs skiløypa og i terrenget for øvrig, produksjon
og distribusjon av flyveblader og gjennom SMS-varsling. Det er omkring 100 hytter og
fritidsboliger langs Jøldalsveien, og dermed et godt grunnlag for å kunne øke
medlemsmassen. Tilretteleggelse og preparering av skispor vil fortsatt være
foreningens primære oppgave, men med økt medlemsmasse og bedret økonomi kan
foreningen også påta seg andre oppgaver på fellesskapets vegne.
10. Valg;
 Odd Ustad var ikke på valg.
 Metter Rønning var ikke på valg.
 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 gjenvalgt som valgkomite for ett år.

Grete Estenstad

Eli Grut

