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HOLSÅSEN VEL 

 
 

 
Sak 1   Innkalling og saksliste 
  Til behandling foreligger følgende saker: 

 
1. Innkalling og saksliste 

a) Valg av møteleder og referent 
b) Valg av to til å underskrive protokollen 
c) Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Godkjenning av styrets årsberetning for 2021 
3. Godkjenning av årsregnskap for 2021 
4. Fastsetting av kontingent og godkjenning av budsjett for 2022 
5. Godkjennelse av valgkomitéens forslag til nytt styre 

 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes.   

 
Sak 2   Godkjenning av styrets årsberetning for 2021 
 

Styrets årsberetning er vedlagt. 
 

Forslag til vedtak 
Styrets årsberetning for 2021 godkjennes. 
   

Sak 3   Godkjenning av årsregnskap for 2021 
 
Årsregnskapet er vedlagt. 
 
Forslag til vedtak 
Årsregnskap for 2021 godkjennes.  
 

Sak 4   Fastsetting av kontingent og godkjenning av budsjett for 2022 
                         
  Forslag til budsjett er vedlagt. 
 

Forslag til vedtak 
Medlemskontingent i 2022 settes til kr 400.  
Forslag til budsjett for 2022 godkjennes. 

 
  
Sak 5   Godkjenning av valgkomitéens forslag til nytt styre   

Valgkomiteens innstilling til nytt styre er vedlagt. 
 
Forslag til vedtak 
Valgkomitéens forslag til styremedlemmer godkjennes.  
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. 
Styrets forslag til nytt medlem av valgkomitéen godkjennes.  
 

Sak 6  Vedtektsendringer 
  Forslag til vedtektsendringer er vedlagt. 
 
  Forslag til vedtak 
  Styrets forslag til vedtektsendringer godkjennes. 

 
   
 

 
På vegne av styret i Holsåsen Vel 
 
Line L. Jenssen 
Leder 
 
 

Styret oppfordrer alle gamle og nye hytteeiere på Holsåsen til å delta på årsmøtet. Dette er en viktig 
felles arena for felles anliggender og ikke minst en fin anledning til å bli kjent med hyggelige hyttenaboer. 
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Holsåsen vel 
Styrets årsberetning for 2019 

 
 
 
Styresammensetning 
 

Etter årsmøtet i 2020 har styret hatt følgende sammensetning: 
 
 
Styreleder Line L. Jenssen     På valg i 2022  

Vikerfaret 1, 3425 Reistad  
Tlf: 93043831  
E-post: Linelj@usn.no 

 
Styremedlem  Sissel Rødevand    På valg i 2022 
(Sekretær) Lofthus terrasse 17A, 0588 Oslo 

Tlf: 90058357 
E-post: srodeva@online.no 

 
Styremedlem  Odd Sverre Hansen    På valg i 2023 
  Thomas Heftyesgt 43a 

0267 Oslo 
Tlf: 90831311 
E-post: oshanssen@gmail.com 

 
Styremedlem  Gregers Barfod    På valg i 2023 

Ruglandveien 33a, 1358 Jar 
Mobil: 90088852 
gregers.barfod@mallin.no 
E-post: gregers.barfod@mallin.no 
 

Styremedlem Kjell Haug      På valg i 2023 
Halhjemsmarka 377, 5208 Os  
Tlf: 90103895 
E-post: kjell.haug@bergen.kommune.no 

 
 
Varamedlem  Einar Vik,     På valg i 2023 

Bruvikvegen 603, 5285 Bruvik 
Tlf: 41363349 
E-post: einar.vik@online.no 

 
Varamedlem Jørn Gunnar Kleven    På valg i 2023 
  Busmovegen 35 
  2615 Lillehammer 
  Tlf: 95815764 
 

  E-post: jornkleven@online.no 
 
Revisor  Jon Dyken     På valg i 2023 

mailto:Linelj@usn.no
mailto:srodeva@online.no
mailto:gregers.barfod@mallin.no
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Vestre Greverud Terr. 22D, 1415 Oppegård  
Tlf: 97689782 
E-post: dyk1@online.no 

 
Valgkomité  Christian Weltz, formann   På valg i 2023 

2 år Melumveien 3A, 0751 Oslo  
Tlf: 95291700 
E-post: christian@weltz.no 

 
Astrid Dyken     På valg i 2022 
Vestre Greverud Terr. 22D , 1415 Oppegård  
Tlf: 97689782 
E-post: dyk1@online.no 

 
 
Styrets arbeid 
 
Styret har hatt 6 styremøter i 2021. 
 
Det var 61 betalende medlemmer per 31.12.2021, mot 36 i 2019.  
I forbindelse med årsmøteinnkallingen i 2021 ble det betalt kontingent fra mange flere 
medlemmer enn 36. Dette var både nye medlemmer og eksisterende medlemmer som ikke 
hadde betalt (og derfor ikke var registrert som medlemmer i 2019). 
 
Styret har i 2021 fått kontroll på medlemslister, og har fått kontakter som skal sikre at velet kan 
nå ut til enda flere medlemmer. 
 
Vedtektene 
Styret har arbeidet med oppdatering av vedtektene både til ny språkdrakt og litt endret innhold. 
Se egen sak på årsmøtet. 
 
Vegen 
Det har ikke vært årsmøte i Vegen Sønderol-Varaldset i 2021 og vi har derfor ikke hatt mulighet 
til å delta som observatør. For 2021 og noen år fremover er det nå gjort felles avtale om 
brøyting av alle disse veiene, med unntak av veiene inn til Knutskard og Bjødnaskar som har 
egen avtale. 
 
Styret er opptatt av at det er enkelte som kjører for fort på veien, som ofte fungerer både som 
fortau og sti. Velforeninga ønsker å henstille om å holde fartsgrensene og ikke minst kjøre etter 
forholdene. Vi oppfordrer til å vise hensyn, gjøre deg kjent med (og bruke) passeringslommene 
slik at trafikken flyter godt. Om man har utleie på hytta eller har gjester så er det fint om man 
kan informere om dette 
 
Den nye bommen som kom i 2021 har hatt en del innkjøringsutfordringer og Vel-et har fått flere 
henvendelser fra hyttefolk som har opplevd dette som problematisk.Styret har kontaktet veg-
styret ved flere anledninger med spørsmål og innspill om bommen.  
 
Nettsidene – holsaasen.no 
Styret har vært i dialog med de andre interessentene på nettstedet for å se om det mulig å 
forbedre siden, ev. fornye den. Velforeningen og Sti- og løypenemnda er de som i dag legger ut 
relevant informasjon på nettsiden. Det vil bli arbeidet videre med bedre nettsider i 2022. 

mailto:dyk1@online.no
mailto:christian@weltz.no
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Det er i 2022 opprettet en facebook-side: Holsåsen Vel. Her kan vi dele smått og stort, og 
gruppa vil også fungere som en ‘Kjøp, salg, gi bort, bytte’- gruppe, noe vi har hørt at det er 
behov for.  
 
Styret diskuterer også stadig hvordan velet kan eller bør informere sine medlemmer om diverse 
ting som skjer (eller ikke skjer) på åsen. Med oppdaterte medlemslister og Facebook-side kan 
dette bli lettere. 
  
Dugnad 
Årets dugnad ble arrangert lørdag 18.09.2021. Sti- og løypenemnda hadde ansvar for 
planlegging og gjennomføring av dugnadsarbeidet. Det var over 40 personer som deltok på 
dugnaden. Dugnaden ble avsluttet med pølsefest utenfor Blazerbu (i Sløkjimyrveien), og vi 
ønsker å takke alle som bidro med praktisk hjelp av ulike art og gode bakverk. Vi takker også 
Knut Medhus som igjen stilte opp med historier fra Åsen og delte sin lokalkunnskap.  
 
Påskeskirenn 
Påskeskirennet er en populær tradisjon på Holsåsen og det kommer hvert år svært positive 
tilbakemeldinger. Dessverre kunne det ikke bli gjennomført påskeskirenn i 2021 på grunn av 
korona. 
Annet 
Styret har utarbeidet et årshjul for sine oppgaver. 
 
Styret arbeider fortsatt med muligheten for å lage et hyttekart/hyttehistorie på Holsåsen.  
Det diskuteres også et turkart med historier som i så fall skal lages sammen med Sti- og 
løypenemnda. 
 
 
 
På vegne av styret i Holsåsen Vel 
 
Line L. Jenssen 
Formann 

 
 
  

https://www.facebook.com/groups/4595512433904995
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Regnskap for Holsåsen Vel 2021 
 

Godkjent av revisor: 

 
Balanse for Holsåsen Vel per 31.12.2021 
 
 

Post     

 Eiendeler  

 1030 Skue Sparebank 72 258,95 

 Sum eiendeler 72 258,95 

   

 Gjeld og egenkapital  

 Egenkapital 01.01.2020 55 917 ,55 

 Resultat 2050 12 341,40 

 Sum gjeld og egenkapital 72 258,95 

 
 
Medlemskontingent var satt til kr. 400.  
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Forslag til budsjett for 2022 for Holsåsen Vel 
Vi har søkt Sparebankstiftelsen om gave til innkjøp av utstyr til skileik (tenkt til påskeskirenn) 
samt bålpanner som kan brukes ved påskeskirenn og andre tilstelninger. Vi har allerede fått 
tildelt kr 10 000 fra Sparebankstiftelsen. 
 

 Budsjett 2022 

Inntekter  

Medlemskontingenter 35 000 

Støtte/sponsing 10 000 

Renteinntekter 0 

Sum inntekter 45 000 

  

Utgifter  

Årsmøte 3 000 

Tilskudd til løypeprep. 7 000 

Tilskudd Fagerdalen 1 000 

Tilskudd Steinstølen 1 000 

Natursti 2022 0 

Utstyr påskeskirenn 10 000 

Dugnad 2022 9 000 

Drift lavvo 3 000 

Ny oppslagstavle Steinsstølen 1500 

Utgifter i forbindelse med Vipps 200 

Påskeskirenn 5 000 

Porto/ gebyrer 200 

Uforutsette utgifter 2 000 

Sum utgifter 39 900 

Resultat   5 100 
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Sak 5  Godkjennelse av medlemmer til styre, valgkomité og revisor 
 

Styre 
Forslag fra valgkomitéen til styremedlemmer som er på valg er følgende: 
Line Jenssen     - velges for 2 år (gjenvalg) 
Sissel Rødevand   - velges for 2 år (gjenvalg) 
 

  Styret vil etter dette være: 
Styreleder Line Løbben Jensen  – på valg i 2024 
Styremedlem Kjell Haug  – på valg i 2023  
Styremedlem Sissel Rødevand  – på valg i 2024  
Styremedlem Odd Sverre Hansen  – på valg i 2023 
Styremedlem Gregers Barfod  – på valg i 2023 
 
Varamedlem Einar Vik   – på valg i 2023 
Varamedlem Jørn Gunnar Kleven  – på valg i 2023   

 
Valgkomite 
Styret forslår følgende nye medlem av valgkomiteen: 
Jarle Berntsen 
 
Valgkomiteen vil etter dette være: 
Formann: Christian Weltz  - på valg i 2023  
Medlem: Jarle Berntsen  - på valg i 2024 
    
Revisor  
Revisor er ikke på valg i 2022.  
Revisor: Jon Dyken   - på valg i 2023 
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Sak 6  Vedtektsendringer 
Styret har sett behov for språklig oppdatering av velets vedtekter. Ved gjennomgang av 
vedtektene ble det avdekket ønske om forbedringer, særlig knyttet til å nedfelle velets 
samarbeid med andre interessenter på Holsåsen, og knyttet til ønske om mangfold i styret. I 
den forbindelse gis styret ansvaret for å lage instrukser for: 

• Kasserer 

• Valgkomité 

• Annet 
 
For eksempel kan instruksen til valgkomiteen inneholde at det ved valg til styret blant annet bør 
vurderes følgende for å få et allsidig styre: Hytteområde på åsen vedkommende hører til, alder, 
kjønn og eventuelt spesiell kompetanse som er egnet i styret. 
 
Vedlagt er dagens vedtekter og forslag til nye vedtekter, samt en versjon som viser 
endringsforslagene. 
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Dagens vedtekter
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Forslag til nye vedtekter 
 
VEDTEKTER FOR HOLSÅSEN VEL  

§ 1 Formål 

Holsåsen Vel har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser. Velet 

er upolitisk.  

 

Velet skal søke samarbeide med andre interessenter på Holsåsen, som Holsåsen sti- og 

løypenemnd, veistyret m.m. 

 

§ 2 Medlemskap 

Rett til medlemskap har hytteeiere på Holsåsen og andre interesserte. Innmelding skjer til styret. 

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.  

 

Medlemsåret er kalenderåret. Årskontingenten betales forskuddsvis.  

 

Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid.  

 

§ 3 Styre 

Velet ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmer velges av 

årsmøtet for 2 år av gangen. Det bør sørges for at medlemmene velges slik at funksjonstiden er 

forskjellig for forskjellige medlemmer.   

 

Styret konstituerer seg for å dekke oppgaver som kasserer, sekretær osv., mens leder av velet 

velges særskilt på årsmøte og velges også for 2 år av gangen. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er leders 

stemme avgjørende. Styret skriver referat fra sine møter.  

 

Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten.  

 

Styret har ansvaret for instrukser for: 

• Kasserer 

• Valgkomite 

• Annet 
 

Styret foreslår/innstiller personer til valgkomiteen og som revisor. 

 

§ 4 Årsmøte 

Årsmøtet holdes i påsken. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig 

måte, med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen sendes regnskap godkjent av 

revisor og årsberetning. Innkomne forslag til årsmøtet må leveres skriftlig. Forslag som ikke 

gjelder endring av vedtekter kan leveres fram til årsmøtet er satt. For forslag om endring i 

vedtektene gjelder egne frister, jf. § 6. 

 

Årsmøtet ledes av en møteleder valgt ved møtets begynnelse.  

 

Årsmøtet behandler:  

a) Årsberetning  

b) Årsregnskap/revisors beretning  

c) Valg av leder, styremedlemmer, 2 vararepresentanter, revisor og valgkomite.   

d) Budsjett for kommende år  

e) Fastsettelse av kontingent  
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f) Innkomne forslag 

 

Ved avstemming har hvert medlem 2 stemmer. Skriftlig fullmakt kan gis.  

 

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant de møtende medlemmer, med mindre annet er 

bestemt. (Jfr. § 6 og § 7). Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.  

 

Årsprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt på årsmøtet.  

Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer.  

 

§ 5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 1/3 av 

medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelse skal inneholde saksliste og redegjørelse for de 

saker som skal behandles.  

 

§ 6 Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.  

 

§ 7 Oppløsning av velet 

Velets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever 3/4 av de avgitte stemmer. 

Avstemmingen skal skje skriftlig. Skal behandles på to årsmøter. 

 

Februar 1994, oppdatert april 2022 
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Visning av foreslåtte endringer i vedtektene 
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