
 

 
Protokoll 

Dagalifjellets vel  
Styremøte 15. mai 2019 
Oslo 
 
Deltakere: 
Fra styret møtte: 
Jan Bruserud 
Ole Herman Nordby 
Per Hægstad 
Liv-Runi Syvertsen 
Marius Nilsen 
Reino Skjøtskift 
Hans Christian Bjørkto 
Kari-Anne Røisgård 
Gunnar Mathiesen 
Knut Oppegaard 
 
Saksliste: 
 

1. Referat fra forrige styremøte 
Ingen bemerkninger. Referatet ble godkjent. 
 

2. Konstituering 
Jan Bruserud valgt som leder på årsmøtet. 
Ole Herman Nordby gjenvalgt som kasserer. 
Liv-Runi Syvertsen valgt som nestleder. 
Kari-Anne Røisgård valgt som sekretær. 
 
Øvrige ble konstituert som styremedlemmer. 
 

3. Organisering av styrearbeid, handlingsplan og fordeling av 
oppgaver 
Fra tidligere fordeling av arbeidsoppgaver (komiteer) i styret er følgende to ledige: 1) 
sponsorvirksomhet og 2) medlems-/rekrutteringsvirksomhet. 
Knut og Reino tar ansvar for sponsorvirksomhet. Gunnar og Ole Herman tar ansvar for 
medlems-/rekrutteringsvirksomhet. For å bistå Gunnar og Ole Herman med å skaffe oversikt over 
potensielle medlemmer sjekker Hans Christian med sin hytteforening hvilke som ikke er 
medlemmer i DFV, og sender dette til Gunnar. 
 
Løyper og stier sommer og vinter ses under ett, og Per og Hans Christian tar sammen ansvar for 
dette. Ellers videreføres komitéoppgavene fra tidligere. 
 
Liv-Runi sender handlingsplan til alle i styret slik at også de nye medlemmene får oversikt over de 
definerte satsingsområdene, og alle jobber videre med sine ansvarsområder. 
 
Styret diskuterte informasjonskanaler til medlemmene, og konkluderte med at nettsiden og 
Facebook er de viktigste kanalene, og at e-post direkte til medlemmene og medlemsforeninger 
forbeholdes årsmøteinformasjon. Vedlikehold av register over e-postadresser er krevende, da det 
er omlag 280 enkeltadresser i tillegg til de 14 hytteforeningene. 

 



 

 

4. Økonomi og budsjett 
Gjennomgang av status pr. i dag. Det ble diskutert om det er nødvendig å bruke kr. 10 000,- i 
forbindelse med årsmøtet (utsendelse på papir, klistremerker etc.). Det ble besluttet å gjøre en ny 
vurdering av opptrykk av klistremerker neste år, men ellers fortsette som før. 
Det ble besluttet at de 500 000,- som er satt av til flerbrukstrasé settes på en egen linje i 
regnskapet for å tydeliggjøre at dette ikke er midler som kan benyttes til andre formål. 
 

5. Kontingentfastsettelse - avtale med HUA 
Årsmøtet vedtok at styret skal forhandle med Hytteforeningen i Uvdal Alpinsenter (HUA) om 
prinsipper for fastsettelse av deres kontingent. I dag betaler medlemmer av HUA kr. 250,- til DFV, 
mens resten av medlemmene betaler kr. 1000,-. Bakgrunnen for at HUA betaler lavere kontingent 
er at de ligger utenfor det sentrale løypenettet og ikke hadde tilgang på løyper lokalt. Da 
kontingenten var kr. 500,- for ordinære medlemmer ble den satt til 250,- for HUA. Nå som 
kontingenten har økt for andre medlemmer og løypetilbudet har blitt bedre nær Uvdal Alpinsenter 
er det naturlig å revurdere kontingentsatsen deres.  
 
Det ble mye diskusjon rundt prinsippene for kontingent. Skal det være kun én 
medlemskontingent, eller skal det være graderte satser? Kan det i så fall være aktuelt for andre 
hytteforeninger/medlemmer enn HUA? Hva med de som betaler avgift til Miljøringen (MR) som 
også går til løypekjøring, skal de betale en redusert kontingent til DFV? Eller skal velet operere 
med én kontingent uansett? Og hvilken betydning skal det ha for stemmeretten at noen 
medlemmer betaler lavere kontingent enn andre. Skal de da ha tilsvarende mindre stemme på 
årsmøtet? 
Knut forventet at DFV kontakter MR for å diskutere problemstillingen. Det ble fra flere i styret 
påpekt at det er privatrettslige avtaler inngått mellom grunneier og hytteeier som regulerer 
avgiften til MR. 
 
Styret konkluderte ikke i denne saken, men Knut tok på seg å skrive forslag til et 
forhandlingsmandat. 
 

6. Utarbeidelse nye vedtekter 
Forslag til nye vedtekter ble nedstemt på årsmøtet. Dette skyldtes særlig forslaget i §3 om at kun 
«fullt betalende medlemmer» skal ha stemmerett. 
 
Styret konkluderte ikke når det gjaldt denne formuleringen, men sendte oppgaven tilbake til 
komiteen som har jobbet med vedtektene. Dette må også ses i sammenheng med diskusjonen 
under sak 5 om graderte kontingenter og eventuelle følger for stemmeretten. Samtidig bes alle 
som har kommentarer til vedtektene om å sende disse til Liv-Runi. Forslaget ligger i 
dokumentarkivet på hjemmesiden. 
 

7. Nytt fra Dagalifjell løypelag 
Hans Christian informerte: 
DL forhandler med fire leverandører og tar sikte på å inngå avtaler i slutten av juni. 
Sommeraktiviteter: Det er utarbeidet en liste med forslag til forbedring av løypenettet, og disse 
prioriteres fortløpende. 
Per minnet om at det må utvises særlig aktsomhet ved arbeid og inngripen i løypene på høyfjellet. 
 

8. Møteplan 
Følgende datoer for styremøter ble fastsatt: 
• Tirsdag 27. august kl. 18.00 

 



 

• Torsdag 26. september kl. 18.00 
• Onsdag 20. november kl. 18.00 
• Fellesmøte med hytteforeningene: Lørdag 18. januar 
 

9. Eventuelt 
To saker fra Reino: 
• Det skal bygges nytt kraftverk i Dagali. 
• Vurdere å innføre fordelsprogram. 

 
En sak fra Per: 
• Det er kjørt ut materialer i vinter til å lage klopper. Medlemmene inviteres til å bidra. Per sender 

info til Kari-Anne for å legge ut på nettside og Facebook. 

 


