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ÅRSMØTEPROTOKOLL  

År 2018 

Sekskanten, Vaset 15. april 2019 

Styremedlem Jan Sveen åpnet Årsmøtet og ønsket velkommen.  

31 andelseiere var representert. 

 
Sak 1.  Valg av møteleder. 
 Øyvind Holden ble foreslått og valgt til møteleder. 
 
Sak 2. Årsmøtets godkjenning av innkallingen  

Innkallingen hadde de poster og var gjort tilgjengelig innen de tidsfrister som 
Vedtektene krever og ble godkjent av Årsmøtet 

Sak 3. Valg av 1 representant til å signere protokollen i tillegg til møteleder 
Arne Ødegaard (tlf. 48127760) ble valgt til å signere protokollen i tillegg til møteleder. 
 

Sak 4.  Behandling av Styrets beretning 
Styrets beretning offentliggjøres på selskapets hjemmeside, og ble presentert av 
møteleder med anledning til å stille spørsmål/kommentere.  

Utvikling og drift av løypenettet ble livlig drøftet av årsmøtedeltakerne. Det var bred 
enighet om at gode og veldrevne skiløyper var et vesentlig aktivum for både 
eksisterende og nye hytteeiere, og forventet at Vestre Slidre kommune forsto at 
kommunen hadde en vesentlig rolle i å oppnå den ønskede løypekvalitet. 
Vasetløypene er et dugnadsdrevet spleiselag og både hytteeiere og næringslivet må 
bidra økonomisk til at selskapet makter oppgaven. Det vanskeligste scenario er at 
løypemaskinene, på tross av godt vedlikehold, skal havarere i en tid da løypene 
brukes aktivt. Behovet for en ny løypemaskin er derfor åpenbar. Årsmøtedeltakerne 
ga uttrykk for litt forskjellig erfaring med løypekjøringen men med en samlet positiv 
holdning til at det var nødvendig med en fellesinnsats. 

Det ble orientert om at det snarest skal utarbeides en ny/revidert kjøreplan som skal 
følges så langt værforhold tillater det. Styrets nestleder Øyvind Holden skal være 
hovedkontakt for kjørerne.  

Årsmøtet ønsket å gi honnør til selskapets faste kjørere for gode løyper, og den 
frivillige/ulønnede innsats fra de som driver selskapet. 

Styrets beretning ble ellers tatt til etterregning og godkjent av Årsmøtet 

Sak 5.  Behandling av selskapets Årsregnskap 
Revidert Årsregnskap ble presentert av møteleder. Regnskapet viste et solid 
driftsoverskudd og selskapet styrket sin økonomi i 2018. Innbetalinger fra 
løypebrukerne og lavere vedlikeholdskostnader på maskinene ble vektlagt. Styret 
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betrakter et driftsoverskudd som nødvendig for å bli i stand til å skifte ut eldre 
tråkkemaskiner i tide. Jfr. Sak 4 ovenfor. Årets driftsoverskudd vil derfor være et 
viktig bidrag i så måte. 
 
Årsmøtet godkjente det fremlagte Årsregnskap for selskapets. 
 

Sak 6. Valg. 
Styrets sammensetning pr. dato: 
Bjørn Sveine, næringsdrivende, leder. (På valg som leder) 
Øyvind Holden, grunneier, nestleder (På valg som nestleder) 
Steinar Kvåle, fastboende, styremedlem 
Sverre J. Flatmo, fastboende, styremedlem 
Jan Sveen, fastboende, styremedlem 
Petter Planke, hytteeier, styremedlem 
Ole Gilbo, hytteeier, styremedlem  
Harald Lasskogen, næringsdrivende, vararepresentant 
Erik Frogner, fastboende, vararepresentant 
 
Alle styremedlemmer velges for en periode på 2 år 
Leder og nestleder velges for 1 år 
 
Følgende representanter var på valg: 
Øyvind Holden 
Ole Gilbo 
Sverre J. Flatmo 
Alle tar gjenvalg. Styresammensetning og roller fortsetter dermed som i dag. 

 

Årsmøtet ble deretter avsluttet. 

 
Jan Sveen 
Referent 
 

Godkjenning av protokollen: 

Dato 15. april 2019 

 

------------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Øyvind Holden      Arne Ødegaard 

 

 


