
Saksliste til Årsmøte i Åsbøseterdalen 
velforening 2022 
 

Årsmøte i Åsbøseterdalen velforening gjennomføres lørdag 4. juni kl. 15:00 ved løypemaskin-garasjen 
på Breiset. 

Frist for innmeldte saker var satt til  20. mai 2022.  

 

1. Saksliste 
a. Konstituering 
b. Valg av møteleder 
c. Valg av 2 personer som sammen med møteleder undertegnerprotokollen 

 
2. Behandling av: 

a. Årsmelding 
b. Plan for kommende år 
c. Regnskap i revidert stand 
d. Budsjett for kommende år 
e. Innkomne forslag 

i. Labbeløype mellom Breisethalle og Svartepyttvegen 
ii. Påskearrangement 
iii. Vedtektsendringer 

 
3. Valg: 

a. Leder for 1 år 
b. Styremedlemmer 
c. Varamedlemmer 
d. Revisor 
e. Valgkomité 

 

 

 

  



Åsbøseterdalen velforening 
Styrets årsberetning for sesongen 2021 / 2022 
Årets skisesong var preget av lite nedbør på Østlandet og dessverre lite snø. Høsten var lovende med 
godvær og en kuldeperiode gav tele i bakken, men det store snøfallet endte på Sørlandet. 

Vi var godt forberedt denne vinteren og klarte å få til mye med lite snø. 

Sommeren ble utnyttet godt med utbedring av løypetraseen langs Deileslitjønn. Vi fikk satt rør ved 
Geitebekken og utbedret Veavassbrua. Samtidig som en gjeng av våre medlemmer laget en bru 
nordom Svartepytten. Løypekomiteen ble etablert og har befart og oppgradert merking i mye av 
løypetraseene. 

I en normal vinter gjennomføres grunnpreparering gjennom en helg med pakking av traseer, rydding 
av nedbøyde trær, fylling av bekker mv. Denne gangen kom det lite snø om gangen og mye av 
grunnprepareringen og løypekjøring måtte gjøres med scooter og ATV. Det er viktig under slike 
forhold å pakke løypene etter snøfall slik at vinden kan etterfylle. Etter imponerende innsats fra 
løypekomiteen fikk vi etablert tilfredsstillende traseer og mulighet for skigåing i de sentrale løypene. 
Det var først i mars at vi fikk snø nok til å sette Asgeir, løypemaskinen vår i sving. Tidligere 
investeringer i snøscooter og løypekjøringsutstyr for scooter og ATV viste seg verdifulle i denne 
situasjonen. 

Et Wifi tilknytningspunkt ble etablert i løypemaskin-garasjen, for å gi kommunikasjonsmuligheter ifm 
arbeider i garasjen, samt et tilbud til hytte- og turfolk. 

Ut på vinteren ble mobildekningen forbedret i området, og vi kunne med støtte fra turistkontoret 
teste ut skisporet. Løsningen fungerte bra, og i slutten av mars var endelig løypene vår synlige på 
www.skisporet.no med status på kjøringen. 

Før påske kom vi i gang med løypekjører kurs. Det er mye opplæring som gjenstår og det blir fint å ha 
flere å spille på neste vinter, hvor vi vil ha tilbake den savnede snøen. 

Skiføret holdt til påske, og selv om det etter hvert ble noen bare flekker i traseene, var det mulig å gå.  

Velforeningen er også engasjert i sommerturløyper. Disse krever naturligvis mindre innsats enn 
skiløypene men er ikke vedlikeholdsfrie. Rydding av falne trær og oppvoksende vegetasjon må være 
en fast rutine hver vår og er en jobb vi kan fordele oss imellom. Vi kom ikke i mål med arbeidet med å 
kartlegge bidragsytere og kontaktpersoner for de ulike områdene. 

Velforening deltar i Nore og Uvdal Hytteforum. Det har vært holdt 3 styremøter i løpet av året og 
følgende saker har vært behandlet; renovasjonsanlegg i bygda for søppelhåndtering fra hyttefolket, 
lysforurensning håndteres via reguleringsplaner, oppgradering av Rødberg sentrum, bomløsningene 
samordnes slik at brann og beredskap kommer gjennom, infrastrukturfondene benyttes ulikt (hvor vi 
i Åsbøseterdalen har et aktivt forhold til vårt) og en sak i Tunhovd hvor bomløsningen har ført til en 
særs urettferdig løsning for familehytte bruk. Årsmøtet for 2022 satt til 30.06.2022.  

Vi får stadig nye medlemmer og oppmerksomheten på vår Facebook-side er stor. Antallet betalende 
medlemmer i 2020, 2021 og 2022 (p.t.) er på henholdsvis 143, 152 og 157. Samtidig er det også en 
viss "avgang" gjennom at enkelte har solgt hytta og flyttet fra området. 

http://www.skisporet.no/


Økonomien til velforeningen er tilfredsstillende. Vi får noe støtte fra kommunen, mens 
hovedinntekten kommer gjennom medlemskontingenten. Infrastrukturfondet som er etablert med 
bidrag fra tomtesalg har også gitt verdifull støtte til vår virksomhet.  

Hoveddelen av utgiftene knyttes til drift og vedlikehold av Asgeir og løypekjøring. 
Regnskapet for 2021 viser et forventet (og budsjettert) underskudd på kr. -70 531, som i hovedsak 
skyldes investering i snøscooter og sporsetterutstyr. 
 

Vi takker aller våre bidragsytere for støtten og for tilrettelegging av skiløyper i en uvanlig og krevende 
sesong. 

 

For Styret  

 

______________________ 
Espen Løe/Styreleder 

 

  



Årets tillitsvalgte har vært: 

Styret 

Espen Løe, styreleder, løypeansvarlig 
Arild Tanem, nestleder 

May Britt Halland, styremedlem/grunneier representant 

Tormod Holmslet, styremedlem/representant Hytteforeningen 

Roar Elgaaen, styremedlem/kasserer 
Marit Gislesen, vara medlem 

Lars Troppen, vara medlem 
 

Løypekomiteen 

Knut Tråseviken 

Lars Inge Enerstvedt 

Bjørn Halland 

Anders Kurverud 
Lars Troppen 
 

Revisor 

Tormod Brekke 
 
Valgkomite 

Knut Tråseviken 

Harald Aspelund 
 

Løypekjører 

Eivind Kurverud  
 
Ansvarlig Hjemmeside /sosiale media 

Randi Lykke Lie 
 

  



Strategi og plan for ski- og sommerløyper i 
Åsbøseterdalen 
Strategi 
Åsbøseterdalen velforening drifter og organiserer løypekjøring innen vårt område. Foreningen har 
anskaffet egen løypemaskin Asgeir III til formålet. Løypene kjøres i samsvar med kommunens sti og 
løypeplan. Vedlikehold og utbedring av løypene samt grunnpreparering søkes gjennomført som 
dugnad mens løypekjøring med Asgeir kompenseres. Strategien er sårbar ift behov for frivillig innsats 
og rimelig kjøring. Samtidig har velforeningen klart å stille gode skiløyper til forholdsvis lave 
kostnader og strategien ble videreført og bekreftet på årsmøtet i 2019 ifm. vedtak om anskaffelse av 
ny maskin. 

Våre skiløyper søkes lagt utenom islagte vann for å ivareta sikkerheten til skiløpere, løypekjørere og 
sikre verdiene i løypemaskinen. 

Sommerløyper søkes vedlikeholdt ved dugnad. 

Vårt ski- og sommerløypenett søkes utviklet i takt med utbygging av nye hyttefelt i området. Per i dag 
er det regulert mange hytter nord i området som naturlig hører inn i vår velforening. 

Planer 
På kort sikt prioriteres arbeidet med å sikre isfrie løyper. Etter utbedringen ved Deileslitjønn 
prioriteres arbeidet med å finne isfrie løsninger ved Dalsstulstjønn og ved utoset av Breisetvannet. 
Deretter kan vi søke å etablere en «tidlig trase» som klarer seg med lite snø og unngår tynn is. 

Den snøfattige vinteren avslørte hvor det er mye vegetasjon. Sommeren bør utnyttes til å rydde 
traseene i hovedsak i Holmevannsløypa og partier mot Langemyrshaugen. 

På litt lenger sikt ønskes en snarvei etablert i Seterløypa slik at vi gir tilbud om kortere runde, men 
også kortere vei til Vestfjellet/Lufsjåløypa. Formalisering av «nødløypa» ved Hvitenatten eventuelt 
avstikker langs strømtraseen mot Breiset er aktuelle tiltak. 

Etablering av løypetilbud for de nye områdene i nord prioriteres i samarbeid med utbyggerne. En ny 
løype er foreslått fra Tiurleiken opp mot Svartevatnet og over Trollhovd mot Ålykkja. Denne vil gi et 
godt tilbud til framtidige hyttefolk i nord, men også til oss etablerte gjennom mer variert tilbud. 

Vi bør også vurdere behov for tilgangsløyper fra ulike hytteområder til løypenettet. 

Utviklingen krever godt samarbeid med grunneiere og kommunen, samt deltakelse og bidrag til 
kommunale prosesser som løypeplan og reguleringsplaner. 

Viktigst med sommerløypene er å kartlegge og rekruttere bidragsytere. I dagens situasjon er det 
tilfeldig hvilke løyper som vedlikeholdes eller gror igjen. Et nettverk av kontaktpersoner ift til ulike 
områder og løyper vil bidra til å sikre årlige gjennomganger og merking ved behov. Bedre skilting og 
en form for et turkart vil kunne hjelpe nykommere i området med å orientere seg i vårt fantastiske 
område. 

  



Innmeldte saker 
i) Labbeløype 
Innmeldt forslag 
Er det mulig å lage ei «labbeløype» vinterstid langs den traseen der strømkabelen ligger  
Det er mange som går på beina om vinteren, med og uten hunder, og da hadde det vært mulig å gå 
helt til Langemyrhaugen, samtidig kunne de der borte labbe over til oss og se hvor fint vi har det 😌😌 
Kanskje de mest ivrige syklistene også ville bruke denne muligheten. 
 

Mvh. Eva Klunderud 
 

Vurdering 
En slik labbeløype vil være et godt alternativt tilbud til skigåing. En uformell labbeløype etableres ved 
at folk tråkker spor til fots eller med truger og vedlikeholder disse etter snøfall. En utfordring i vårt 
område vil være mere snø enn i lavlandet samt færre brukere. En mer formell labbeløype hvor den 
gjerne tråkker ned snøen med snøscooter ol. krever tillatelse fra grunneier og kommunen og bør 
eventuelt inngå i neste sti- og løypeplan. Selv med pakking av scooter vil slike løyper kreve mye bruk 
for å bli gode. 

Styrets oppfatning er at forslaget er interessent for å skape et bredere turtilbud om vinteren, men 
må kartlegge behovet før en beslutter å starte arbeidet med en formell løsning. Om interesserte 
etablerer en uformell løype til vinteren vil dette være et godt signal om behovet. 

Forslag til vedtak 
Styret vurderer behov og interesse for en formel labbeløype og legger dette eventuelt inn i planene 
for utvidelse av vårt sti- og løypenett. 

ii) Påskearrangement 
Innmeldt forslag 
Jeg legger frem forslag om at påskerennet må videreføres, men etter å ha arrangert dette veldig 
mange ganger ønsker jeg at noen andre må ta ansvar for dette og gjennomføringen. Jeg har laget 
tydelige lister over alt som skal gjøres så det skal være en skal sak å videreføre. vi trenger bare at 
noen stiller opp og gjennomfører, for alle synes jo det er et hyggelig treff når det skjer 

Randi Lykke Lie 

Vurdering 
Et slikt påskearrangement har vært en tradisjon ved Breiset med rebusløp, loddtrekning og 
aktiviteter for barn. Arrangementet har gitt god inntekt til velforeningens arbeid og bidratt til 
samhold. 

Samtidig er vårt område stort i utstrekning og med utbyggingen ved Tiurleiken er det langt fra 
ytterpunktene til Breiset og evt Trollset. 



Forslag til vedtak 
Velforeningen er positiv til påskearrangementer, men dette forutsetter at medlemmer er villig til å ta 
på seg gjennomføringen. 

 

iii) Vedtektsendringer 
 

Følgende vedtektsendringer foreslås. Endringen innebærer at kun medlemmer som betaler 
kontingent for inneværende år kan være med å beslutte bruk av velforeningens midler. Overstreket 
tekst strykes og ny tekst i uthevet skrift. 

§5 Kontingent  

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales innen utgangen av juli. Medlemmer som skylder 
kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret 
strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 
kontingent er betalt.  

§6 Stemmerett og valgbarhet  

Alle medlemmer som betaler kontinent for inneværende år har stemmerett og er valgbare til 
tillitsverv i foreningen.  

§7 Årsmøte  

Årsmøtet er velforeningens øverste organ.  

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 
måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være 
styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig på 
velforeningens hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet 

Alle medlemmer har adgang på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall 
stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning 
kan ikke skje ved fullmakt.  
  



Valgkomiteens innstilling 
 

Valgkomiteen for 2021 – 2022 består av: 

Knut Tråseviken og Harald Aspelund 

 

Valgkomiteens innstilling: 

Nytt styre 

Styreleder Espen Løe gjenvalg 1 år 

Styremedlem/grunneier representant May Britt Halland, gjenvalg 1 år 

Styremedlem Tormod Holmslet, gjenvalg 1 år  
Styremedlem Bjørn Enger, ny velges 2 år 

Styremedlem Bjørge Johansen, ny velges 2 år 

 Varamedlem Marit Gislesen, ikke på valg 

Varamedlem Lars Troppen, gjenvalg 1 år 
 
Avslutter sine verv 

Arild Tanem, nestleder 

Roar Elgaaen, styremedlem/kasserer 
 
 

Revisor 

Tormod Brekke, gjenvalg 1 år 
 
Valgkomite 

Knut Tråseviken, gjenvalg 1 år 

Harald Aspelund, gjenvalg 1 år 
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