Sysendalen Hyttevelforbund
Ekstraordlneargeneralforsamling 19. november 2013
Sted: Fana Kulturhus
Tid: kl. 18.00

Til stede;
Christian Hybertsen - styreleder
Bjarne Skaar - styremedlem
Terje Hopen - Maurset fjelilandsby/styremediem
Terje Hagen - Liseth/medlem
Asbjern Holdhus - Maurseth/medlem
Kare Fredheim - Rypebratet/rnedlem
John Matland - Bruskorvetlmedlem
Sjur Ottesen - Maurseth fjellgrend/medlem
Representant fra annen velforening
Truls Nesslin - Nedre Astestelen
Kjetil Arhus - Midtb0

1. Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent
Valg av rneteleder og referert;
Christian Hybertsen rneteleder
Bjarne Skaar referent
2. Saker til oppf01ging og eventuelt
Temabehandling om t.eypelaqet.

3. Evaluering av SHF
Med utgangspunkt i de aktiviteter som er pabeqynt er det viktig a viderefere SHF.
Det var diskusjoner om hva SHF skal fokusere pa na og fremover i tid.
Generalforsmalingen mener at SHF's hoved fokus er a stette oppunder l.aypelaqet (sti & skileyper).
l.aypelaqet bestar av et styrende organ og en underliggende arbeidsgruppe. Styreleder i SHF innqar i
styret til Leypelaqet. I arbeidsgruppen inngar et styremedlem fra SHF.
Andre saker som kan veereav interesse er fremtidig tunell over Hardanger vidda. Velforeningene ber
ta dette inn i sine diskusjoner og planer for kommende lokale generalforsamlinger. Velforeningene ber
ha en mening om hvordan tunell trase skal legges og hvordan dette skal ha innvirkning pa natur og
milj0 i Sysendalen.
Andre saker meldes inn til styret i SHF etter behov.
4. Diskusjon rundt rekruttering av styremedlemmer
Forslag om «rullerende» styreplasser i SHF ble diskutert og fikk sin tilslutning. Kommende nytt styre
setter opp planer for gjennomf0ring av denne beslutning.
Denne ordningen forankres i de ulike velforeninger pa kommende generalforsamlinger med
tilbakemelding til styret umiddelbart etter pasken 2014.

5.

Kommentarer til SHF vedtekter for videre behandling

Vedtektsendringer i SHF er nedvendiq for a ta hensyn til blant annet styre rullering. Vedtekter generelt
gjennomgas for tilpasning til eventuelt ny situasjon.

6. Eventuelt
Temabehandling om L0ypelaget.
0konomi
Leypelaqet starter na sin fjerde driftssesong. Sist to ar har samlet innbetaling til leypelaqet ikke veert
tilstrekkelig for a dekke utgifter og det har over en trears periode akkumulert et driftsunderskudd pa ca
150.000,-. Det vurderes av generalforsamlingen som helt avgjarende at bidraget fra ekes vesentlig fra
brukerneihytteeiere og nreringsdrivende for at ordningen med laypekjerinq skal kunne opprettholdes.
L0ypelagets avgift.
Velforeningene i Sysendalen rna "presse pa" for a fa gjennomf0rt innbetaling av leypeavqiften. Vi rna
oqsa veereoppmerksom pa at l.aypelaqet har lagt frem planer for utvidelser av leype traseer, dette vii
medfere ytterligere driftskostnader for leypekjartnq. Det er stemning for a eke avgift fra kr. 500,- til kr.
600,- for vinter sesong 2014.
Kommunen fortsetter a sende ut informert og faktura grunnlag (giro).
t.eype planer sendes til styrene i Sysendalen pluss grunnleggende informasjon rundt leypeplaner.
L0yper, merking, m.m.
Ny plan for leper er vedtatt for Sysendalen. Dette gir et utvidet og bedre tilpasset tilbud. Videre er det
igangsatt et merkingsprosjekt med tildelte midler fra Gjensidigestiftelsen. Midlene utleses parallelt med
dugnadsinnsats for monteringiplassering i terreng. SHF og Leypelaqet er helt avhengig av at de lokale
velforeningene responderer positivt pa oppdrag vedr merking i sitt neerornrade.

7. Valg av styret
Valg av styret.
Styreleder Sjur Hamre Ottesen
Medlem Asmund Kare Rervik
Medlem Truls Nesslin
Medlem Helge Skaar
Medlem Kjetil Arhus
«GamIe styret» i SHF innkaller til overleverlnqsrnete pa et senere tidspunkt.
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kl. 20.00

Christian Hvbertsen

8jarne Skaar

Styreleder

Referent

