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Protokoll fra Ordinær Generalforsamling 
Rødberg Hotell 29.09.2012 

 
 
 
 
 
Møtet startet kl 13.00  
 
Øystein Sørbø ønsket velkommen til Generalforsamling 2012 og henviste til vedtektenes 
paragrafer om lovlig innkalling til forsamlingen. Generalforsamlingen godtok at denne var lovlig 
innkalt og møtet startet.  
 
Følgende saker var til behandling:  
 1. Registrering av fremmøtte  
 2. Valg av møteleder og sekretær  
 3. Styrets årsberetning  
 4. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg  
 5. Godkjenning av regnskap  
 6. Innkomne forslag og saker  
 7. Planer og prioriteringer for neste år  
 8. Budsjett  
 9. Valg  
10. Valg av to personer til å underskrive protokollen  
 
1. Registrering av fremmøtte  

Det møtte totalt 22 festere hvorav 17 var stemmeberettiget  
 
2. Valg av møteleder og sekretær  

 Torgrim Redalen ble valgt til møteleder  
 Tom Opsahl ble valgt til sekretær  

 
3. Styrets årsberetning  

Øystein Sørbø gjennomgikk årsberetningen og presenterte de viktigste sakene som har 
vært behandlet i styret.  

 
4. Rapporter fra valgte komitéer og utvalg  
 
Løypekomite  

Jan Aksel Svea redegjorde for komitéen som har bestått av Jan Aksel Svea (leder), Hans 
R. Bakken, Svenn-Erik Hagen og Kjell Rustan.  
Leder av løypekomiteen deltar på møter i Borgegrend løypelag.  
 
Det ble orientert om de viktigste sakene komitéen hadde jobbet med i sesongen: 

 Oppkjøring av skiløyper vinteren 2011 / 2012   
 Ny løypetrasé på land langs Økteren fra Økteroset via Vassimellom til fjelløype fra 

Haglebu. 
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 Kjentmannstur 
 Vedlikehold av bruene 

 
 
Veikomité 

Gunnar Kirkvollen redegjorde for komitéen som har bestått av Gunnar Kirkvollen (leder), 
Kristian Svendsen og Torgrim Redalen.  
Det ble orientert om de viktigste sakene komitéen hadde jobbet med i sesongen:  

 Vedlikehold av Trollstien 
 Avklaring av velforeningens engasjement i veier. 
 Dugnader  
 Erfaringer og kommentarer vedrørende brøyting vinteren 2011/2012  

  
 
5. Revidert regnskap  

Øystein Sørbø redegjorde for regnskapene for perioden. Det ble vedtatt å øke grunnavgift 
brøyting med kr. 200,- .  
Forslag til regnskap ble vedtatt og godkjent av revisor.  
 

 
6. Innkomne forslag og saker  
 
Forslag fra Svenn-Erik Hagen:  
Søppelkontainere som står nede ved hovedveien er ofte fulle, spesielt i ferieperioder. De benyttes 
til ikke bare normal søppel. Siden gjenvinningsstasjonen i kommunen er oppe kun torsdager kl 
15-19 og ligger 1 mil nord for Rødberg, vil dette anlegget ikke benyttes. Forslag er å ta det opp 
med kommunen om mulig flere kontainere tildeles og om kontainer for kun gjenvinning kan 
plasseres ut.  
Styrets innstilling er at velforeningen sender et brev til kommunen.   
 
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt 
 
Forslag fra Hans R. Bakken:  
Fremmer forslag om at navnet endres fra Steinset Økteren Vel til Steinset Økteren Hytteforening.  
Jeg synes "Hytteforening" på en bedre måte gjenspeiler virkeligheten for hva vi egentlig er, og 
således er mer beskrivende/dekkende for vår virksomhet.  
Styret innstiller på at vi endrer navn til Steinset Økteren Hytteforening. 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt og foreningens navn endres fra Steinset Økteren Vel til Steinset 
Økteren Hytteforening 
 
 
Forslag fra veikomitéen:  
Veikomiteen foreslår at Trollstien fra krysset ved bommen og direkte opp til T-krysset ved 
parkeringen til Steen/Førendal er fellesvei. Alle andre veier må vedlikeholdes av de som har hytte 
tilsluttet disse.  
Dette gjelder grusing/sommervedlikehold/møteplasser etc.  
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Styret innstiller på at forslaget fra veikomitéen vedtas. Det er kun de som har hytte i tilknytning 
til Trollstien som er stemmeberettiget på denne saken. 
 
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. Saken sendes tilbake til styret og veikomitéen. De 
økonomiske konsekvenser av å innlemme alle veier i vedlikeholdet utredes. Før neste 
generalforsamling sendes det ut veikart på det forslaget som ønskes vedtatt. Saken tas opp 
igjen på neste års generalforsamling. 
 
 
7. Planer og prioriteringer neste år. 
 

Fremover vil følgende oppgaver bli prioritert:   
 Skilting av stier og løypekart for sommerstier  

 Ferdigstille møteplass i brattbakken i Trollstien  

 Nødvendig vedlikehold av bru over Økta  

 Videreutvikle hjemmeside for velforeningen  

 Fortsette med rydding/brenning i nærområdene  
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8. Budsjett 2013 

 
Øystein Sørbø redegjorde for budsjettet 2013. Følgende budsjett ble vedtatt: 

 
 
 

 
 
 
 
9.  Valg 

Øystein Sørbø, på vegne av valgkomiteen, la frem valgkomiteens innstilling.  
 
 
Følgende ble valgt: 

o Som ny leder – Øystein Sørbø 2 år, gjenvalg 
o Som ny leder veikomité – Gunnar Kirkevollen, 2 år, gjenvalg 
o Som ny leder av løypekomite, Jan-Aksel Svea, 2 år, gjenvalg 

De resterende medlemmer av styret var ikke på valg. 
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Styret består nå av:  

Leder:      Øystein Sørbø   2 år  
Kassere:     Tom Opsahl     1 år  
Sekretær:     Torgrim Redalen    1 år  
Leder av veikomité:    Gunnar Kirkevollen   2 år  
Leder av løypekomité:   Jan-Aksel Svea    2 år  
Vara medlem m/vebansv:   Hans R. Bakken    1 år  

 
 
Valgkomitéen består av:  

Leder:      Gunn Sørbø      
Medlem:     Anne Lise Gunnarsrud    
 

Revisor:  
Revisor:     Roar Andersen    
 

 
Veikomitéen består av:  

Leder:      Gunnar Kirkevollen     
Medlem:     Kristian Svendsen     
Medlem:     Torgrim Redalen     

 
Løypekomitéen består av:  

Leder:      Jan-Aksel Svea      
Medlem:     Hans R. Bakken      
Medlem:    Kjell Rustan         
 
 

 
10. Valg av to personer til å underskrive protokollen  
Gunnar Kirkevollen og Jan-Aksel Svea ble valgt til å signere protokollen  
 
 
Ordinær generalforsamling ble avsluttet ca 14.30. 
 
  
Rødberg 29.10.2011  
 
 
 
 
………………………………………                                                  …………………………….. 
Gunnar Kirkevollen        Jan-Aksel Svea 


