
     VANGSÅSEN VEL  

 

1 
 

 

Årsmøteprotokoll 2021 
 

Dato: 26.02.2021 

Tidspunkt kl.: 19.00 – 20:30 

Sted: Mammuthus 

Referent: Tove M. Rosenberg 

  

 

Antall fram møtte: 14 stk.  

 

 

1.ÅPNING 

Valg av møteleder. 

Oddvar Dufseth ble valgt til møteleder. 

 

Valg av referent.  

Tove M Rosenberg ble valgt til referent. 

 

Valg av to til å underskrive protokoll. 

 Torild Dalsrud og Emil Carlson ble valgt til å signere protokollen.  

 

2.GODKJENNING 

Innkalling ble godkjent. 

Saksliste ble godkjent. 

 

3. ÅRSBERETNING (se hjemmesiden www.vangsaasenvel.no) 

Årsberetningen ble utdelt til alle frammøtte og lest opp i korte trekk av Oddvar Dufseth med bl.a.. 
følgende punkter: 
-Styrets sammensetning for 2020 
-Gjennomførte aktiviteter, og hvor flere ble avlyst pga corona situasjonen 
-Medlemstall og økonomi 
-Utsending av nyhetsbrev 
-Ny hjemmeside og facebook 
-Plan- og vegsaker  
-Skjøtselsplan for friarealene rundt Kirkebyenga 
-Fellesareal på Øvre Kirkeby 
-Trafikken på Gåsbuvegen og Bjørgedalsvegen 
-Øvrige trafikksikkerhetstiltak 
-Friluftsparken på Kirkebyenga og Berglia 
-Dufsetbakken  - 501 underskrifter i gjesteboka frem til mai.  
-Turstiene i Vangsåsen 
-Åsvegen og Krakker 
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Det er ønske om at Veståsløypa knyttes mot løypenett på hytteområde, noe vellet vil sjekke nærmere. 
Det kom forespørsel om mulig bruk av en annen parkeringsplass enn vegskuldra ved lekeplassen på 
Kirkebyenga for besøkende til turstiene. 
 
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.  

 

4. REGNSKAP (se hjemmesiden) 

Regnskapet ble utdelt.  Brigt Birkeland gjennomgikk regnskapet.  
Økonomien i velet er god. Regnskapet er revidert av revisor Jon Flisen pr 10.02.21. Regnskapet ble 
godkjent med et overskudd på kr 19.292,-.  
Foreningen har en beholdning på kr 121.532,- pr 31.12.2020.  
 
Vedtak: Regnskap ble godkjent. 
 

 

5. VALG AV STYRE, REVISORER OG VALGKOMITE 

Emil Carlson møtte som representant fra valgkomiteen og gikk gjennom deres forslag til årsmøte. 

 

Styret i 2019       Valgkomiteens innstilling 2021: 

   

Leder:  Oddvar Dufseth  På valg   Gjenvalg 1 år 

Nestleder Idar Smith-Hall  Ikke på valg  Bedt om fritak 

Styremedlem: Henriette Kildahl  Ikke på valg (2022)   

Sekretær: Tove M Rosenberg På valg   Gjenvalg 1 år  

Kasserer: Brigt Birkeland  Ikke på valg (2022)    

Styremedlem: Magnus Heramb  På valg   Frasigelse 

        Nye styremedlem valgt: 

        Eirik Strætkværn 

        Kathrine G Fimland 

        Svein Olav Høyen 

Revisorer: 

Revisor:  Jon Flisen  Ikke på valg (2022)   

Vararevisor: Hanne Marit Diesen  På valg   Gjenvalg 

Valgkomite:   

Leder:  Pål Tåsåsen  På valg   Valgkomiteen skaffer et nytt medlem 

Medlem:  Emil Carlson  Ikke på valg (2022)    

Medlem:  Ingrid Olstad Busterud  Ikke på valg (2023)  

 

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble godkjent. Årsmøtet valgte å fravike vedtektene for ett år ved å velge inn ett 

ekstra styremedlem. Oddvar Dufseth ble gjenvalgt som leder etter forslag på årsmøtet. 

Valgkomiteen får godkjenning til å skaffe en person til i valgkomiteen i perioden i og med at Oddvar Dufseth tok på 

seg igjen ett år som leder.  
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6. FORSLAG FRA STYRET OG MEDLEMMENE 

Aktivitetsplan 2021 (se hjemmesiden) 

Forslag til aktivitetsplan for 2021 med tidsbestemte aktiviteter og løpende saker ble framlagt.   
 
Vedtak: Forslaget ble godkjent 

 

 

Budsjett 2021 (se hjemmesiden) 

Forslag til budsjett for 2021 ble framlagt. Det er budsjettert inntekter på kr 206.000,- og utgifter på  
kr 200.890,- i 2021.   
 
Vedtak: Budsjett 2021 ble godkjent. 

 

Kontingenten for 2022 

Ingen endring av årets kontingent – holdes på kr 200,- for 2022. 

 

 

Eventuelle saker fra medlemmene 

Ingen mottatte forslag 

 

Det formelle årsmøtet ble dermed avsluttet. 

 

 

Oddvar ble overrakt en flaske vin for sin innsats, og at han var villig til å ta på seg igjen ett år. 

Magnus og Idar vil også få en takk for sin innsats i styret. 

Det ble servert kaffe og kringle som avslutning på årsmøtet. Styret valgt i år å ikke ha noen underholdning 
eller loddsalg pga corona situasjonen. 

 

 

Vang, 26. februar 2021 

 

 


