
Protokoll


Dagalifjellets vel  
Styremøte 27. august 2019

Oslo


Deltakere:

Fra styret møtte: 
Jan Bruserud (leder)

Ole Herman Nordby (kasserer)

Per Hægstad

Liv-Runi Syvertsen (nestleder)

Marius Nilsen

Reino Skjøtskift

Hans Christian Bjørkto

Kari-Anne Røisgård (sekretær)

Gunnar Mathiesen

Knut Oppegaard

Erling Christoffersen møtte til sak 4


Saksliste:


1. Godkjenning av saksliste og referat fra forrige styremøte 
Ingen bemerkninger. Referatet og saksliste ble godkjent.


2. Orientering om den økonomiske situasjonen 
Ole Herman Nordby gikk gjennom inntekter og utgifter, og det viser at vi ligger bra an i forhold til 
budsjettet.


3. Orientering fra Dagalifjell løypelag 
Hans Christian Bjørkto refererte fra årsmøtet 25. august. Av saker som ble diskutert var flerbruks-
traseen. Det er fremdeles uklart for mange hvilket omfang, utforming og kostnader denne vil få, og 
mye tyder på at kjennskap til flerbrukstraseen blant velets medlemmer er dårlig. 

Liv-Runi foreslo å gjennomføre en brukerundersøkelse for å innhente synspunkter fra medlemme-
ne, noe som også har vært diskutert på årsmøtet.

Per, Gunnar og Kari-Anne lager utkast til en undersøkelse som kan distribueres på nett.


4. Fiskekort 
Medlemmer av DFV har rett til å fiske i syv vann på Dagalifjell. Det kommer henvendelser fra blant 
annet gjester på Vasstulan og Torsetlia om å kjøpe fiskekort for å fiske i disse vannene. Styret dis-
kuterte om fiskerettighetene bør forbeholdes velets medlemmer eksklusivt eller om andre også 
skal kunne fiske - mot betaling. Tilgang til fiskevann er en av de viktigste medlemsfordelene, og 
hvis denne medlemsfordelen eventuelt skal benyttes av andre, må det i så fall være til en pris som 
fremdeles gjør det fordelaktig å være medlem.

Erling lager en oversikt over de syv fiskevannene og hva som kjennetegner dem.

Erling og Reino skriver et utkast til hvordan fiskerettighetene kan forvaltes best mulig.

Jan og Ole Herman gjennomgår kontraktene for de enkelte vannene.


5. Oppgradering av hjemmesiden 
Kari-Anne har vært i kontakt med leverandøren av hjemmesiden. Publiseringsløsningen vi benytter  
i dag er leverandørens egenutviklede produkt som de ikke lenger utvikler. Den oppfyller ikke de 
krav man har til en moderne publiseringsløsning. Leverandøren anbefaler isteden å flytte hjemme-
siden over til Wordpress, som er det de benytter til de fleste av sine kunder. Hvis vi velger å flytte 
til WP er vi ikke lenger avhengig av å benytte samme leverandør. Det kan derfor være lurt å inn-
hente et tilbud i markedet. Styret mener at hvis kostnaden ved et bytte er lav kan styret selv be-
stemme å gjøre dette. Dersom kostnadene blir store må beslutningen tas av årsmøtet.




Kari-Anne innhenter tilbud.


6. Støyproblemer i hyttefelt grunnet anleggsarbeid 
Det er i forbindelse med anleggsarbeid kommet innspill om at kommunen utarbeider retningslinjer 
for støy fra anleggsmaskiner i hyttefelt. Styret mener det er en sak for hytteforum.

Jan og Reino tar saken opp med Tore Lindem i hytteforum, og ber han spille det inn til hytteforum.


7. Kontingentfastsettelse / kollektivt medlemskap  
DFV har mottatt utmelding fra Fjellsnaret 1 Hytteeierforening med begrunnelse at de heller ønsker 
et tettere samarbeid med Miljøringen (MR). Dette illustrerer problemstillingen styret tidligere har 
diskutert om hvilke utfordringer det gir for kontingentfastsettelsen for velet når stadig flere hytteei-
ere også betaler til MR. Den beste løsningen for den enkelte hytteeier må være at alle betaler til-
nærmet likt, uansett om pengene kanaliseres vi a DFV eller MR.

Jan, Liv-Runi og Gunnar tar kontakt med Miljøringen med sikte på å arrangere et møte for å dis-
kutere utfordringene knyttet til det mange hytteeiere opplever som dobbel betaling.


8. Status vedtekter 
Det viktigste punktet gjelder fastsettelse av kontingent og stemmerett. Dette vil avhenge av resul-
tatet av møtet med Miljøringen.


9. Generell orientering fra komiteene 
Liv-Runi sendte ut handligsplan og status for komiteene hhv. 23. og 26. mai. Ber om at alle ser på 
dette igjen. Flere som ikke har oppdatert sine ansvarsområder.


10. Eventuelt 
• Dagali flyplass - Reino har mottatt e-post med info om hva som skjer etter at flyplassen har blir 

solgt. E-posten blir delt ut til alle.

• Møte med foreningene 18. januar: Jan foreslår å skrive et notat til alle lederne av hytteforeninge-

ne.

• Informasjon om styret må oppdateres i Brønnøysundregisteret
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