
Årsmøte i Dagalifjellets løypelag 22.aug.2020 

1. Registrering av tilstedeværende, stemmeretter og fullmakter 

Til stede fra styret: Hans Christian Bjørkto leder, styremedlemmene: Jan Bruserud, Arve Syvertsen, 
Dag Falkenberg, Halvor Rennehvammen, Kjetil Nørstebø  

Til stede medlemmer: Jan Hallerud, Tom Myhre, Karl Trygve Madsen, Atle Stenestø, Reino Skjøtskift, 
Gerd Hoffmann Bruserud, Urda Ljøterud Høglund (deltok i første del av møtet) 
Referent: Gerd Hoffmann Bruserud 

Stemmeretter og fullmakter:  Jan Bruserud, leder i Dagalifjellets vel representerer 660 stemmer. Dag 
Falkenberg, nestleder i Miljøringen SA representerer 300 stemmer. Hver av de fremmøtte 
medlemmene har en stemme pr hytte og dette trekkes evt. fra stemmetallet i Vellet eller Miljøringen 
SA. Tom Myhre fra Dagalifjell hyttegrend representerte 31 stemmer + Karl Trygve Madsens ene 
stemme. Stemmene er et overslag.   

2.  Godkjennelse av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste ble godkjent med  protokolltilførsel 1 til saksliste, sak 2 . Tom Myhre fra 
Dagalifjell Hyttegrend ønsket en skriftlig redegjøring omkring arbeidet med traséen øst for Vasstulan. 
Han hadde sendt en mail til løypelagets leder og bedt om en skriftlig redegjørelse om samarbeidet 
med kommunen, kostnader, standardreduksjon, finansiering og konsekvenser. Han ville også at 
korrespondansen med kommunen skulle fremlegges. Til svar fikk han at dette skulle de gjøre rede for 
på årsmøtet. Tom Myhre ville ha en skriftlig redegjøring og mente dette manglet i sakspapirene. 
Dermed ble det full gjennomgang av saken. En mente at det er for lite informasjon om saken og om 
planene for fortsettelsen.  

Protokolltilførsel 1 til saksliste, sak 2 
«Dagalifjell Hyttegrend mener det er beklagelig at styret i Løypelaget ikke har etterkommet 
anmodningen om å fremlegge for årsmøtet en skriftlig redegjørelse om prosessen rundt etableringen 
av en 350 meters trasé østover fra Vasstulan som Nore og Uvdal kommune ikke har godkjent, og som 
kommunen krever redusert til en såkalt "stor skiløype.» 

 
Hans Christian Bjørkto gjorde rede for barmarksløypa.  

Traséen er opprinnelig ikke søkt om og godkjent av kommunen. Leder for løypelaget har kontakt med 
kommunen om saken.  En ønsker å få godkjenning for traséen som den er nå etter omlegging i august 
2020. Tom Myhre, medlem, har tatt kontakt med kommunen og viste til dreneringen av myra 
som  miljøinngrep og at kulturminner som dyregraver ligger svært nær. Nettopp at dyregravene 
ligger nær, gjør at kommunen ser det som en mulig vei til et kulturminne. Løypelaget ønsker å 
gjenopprette et godt samarbeid med kommunen. 

Kostnadene er ikke skrevet inn i budsjettet. En tenker seg en kostnad på kr. 75.000 for å foreta 
ombyggingen. Disse midlene tar en foreløpig fra løypelagets eget budsjett. Dette punktet ble også 
behandlet under overskriften Finansiering og økonomi. 

Entreprenør O.Nørstebø og sønn AS er engasjert for å foreta standardreduksjonen. Løypa er redusert 
fra flerbrukstrasè til stor skiløype. Standarden på løypa er i følge kommunens retningslinjer. 
Standarden på flerbrukstrasé og stor skiløype er beskrevet i kommunens Sti-og løypeplan, vedtatt 
juni 2017. En kan drenere og asfaltere en flerbrukstrasé, ikke en stor skiløype. Massene fra traséen 
blir brukt i bygging av turvei fra Uvdal Alpinpark/Høk til Vasstulan. En får overflatemasser fra samme 
turvei for å sette deler av traséen tilbake til opprinnelig form.  



Styret i Løypelaget beklager det som har skjedd, men ønsker å se fremover. Det er flere grunner til at 
dette prosjektet gikk galt, men en er fornøyd med omarbeidingen av traséen. Leder for Dagalifjellets 
vel sa at vellet ikke vil delta med finansiering av nye flerbrukstraséer ut over allerede øremerkede 
midler. 

3. Valg av møteleder. Leder for løypelaget Hans Christian Bjørkto. 
4. Valg av referent. Gerd Hoffmann Bruserud. 
5. Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder. Tom Myhre. 

 
6. Styrets årsmelding. 

Innledning – om Dagalifjell løypelag. En diskuterte hvorvidt opparbeidelse av sommerstier er en del 
av løypelaget og om teksten bør rettes til «Løypelagets oppgave er å organisere ...utvikling av sti-og 
skiløyper». Saken ble diskutert og en tar inn korreksjonen. 

Styret 

Miljøringen SA har tre representanter i styret. Tor Larsen trakk seg fra styret i vår og ble erstattet av 
Dag Falkenberg, hytteeier Fjellsnaret I. Dermed er overskriften næringsdrivende og grunneiere ikke 
helt dekkende. 

Virksomheten i perioden 

Løypeprepareringen i perioden har vært god.  

Det er gjort dugnadsarbeide på løypenettet med grunnarbeider, rydding og krattknusing. I omtalen 
av trasséen østover fra Vasstulan ble det lagt inn en protokolltilførsel fra Dagalifjell hyttegrend. 
Protokolltilførsel 2 til styrets årsmelding, sak 6. 

Finansiering og økonomi 

Kommunens nye fordelingsnøkkel reduserer kommunens bidrag med kr. 100.000. Dette året ga 
kommunen en tilleggsbevilgning på kr. 80.000 fordi bidragsreduksjonen kom plutselig etter at avtaler 
var inngått. En får ikke en tilleggsbevilgning neste år. En diskuterte reduksjonen. Løypelaget har 
overlatt det politiske arbeidet til vellet som har politisk kontakt som en av oppgavene. Styremedlem i 
Dagalifjellets vel, Reino Skjøtskift arbeider aktivt inn mot kommunen og lederen har hatt møte med 
ordføreren. 

Utvikling, avtaler framover 

Løypelaget lager drifts-og utviklingsplaner og oppdaterer dem i egen Handlingsplan. Planene 
vedrørende Flerbrukstrasé ble spurt om. Traséen Uvdal Alpinpark – Vasstulan -Torsetlia er vedtatt 
politisk og tegnet inn i reguleringsplanen for kommunen. Kommunen har hittil ikke villet bidra 
økonomisk. Miljøringen SA anlegger nå parsellen mellom Alpinparken og Vasstulan som tursti atskilt 
fra skiløypa. Det foreligger ingen konkrete planer for opparbeidelse videre mot Torsetlia. 
Dagalifjellets vel  vil ikke lenger prioritere å sette av mer penger til dette. 

Protokolltilførsel 2, sak 6 
«Dagalifjell Hyttegrend mener omtalen under punktet "Grunnarbeider, dugnad" er en overfladisk 
omtale av det vesentlige miljøinngrepet som er foretatt ved etableringen av traséen på 350 meter 
østover fra Vasstulan. Dagalifjell Hyttegrend er sterkt kritisk til Løypelagets håndtering av denne 
prosessen da traséen ble anlagt uten nødvendige tillatelser fra Nore og Uvdal kommune og 
grunneier.» 

 
7. Årsregnskap (vedlegg 2) og revisors bekreftelse 2019-2020. 



Regnskapet ble forklart og godkjent. Møteleder forklarte revisors rolle og hans godkjenning. 

8. Styrets forslag til budsjett for året 2020 - 2021 (vedlegg 2 og 3). 

Budsjettet ble diskutert. Tom Myhre mente at en burde legge inn i budsjettet et overslag over 
kostnadene til å forandre flerbrukstraséen til stor skiløpe. Kr. 75.000 blir lagt inn i budsjettet. 
Budsjettet ble vedtatt med tilførselen. 

9. Valg av styre og revisor (vedlegg 4). 

Styret består av tre medlemmer fra Dagalifjellets vel og tre medlemmer fra Miljøringen SA.  Den 
største bidragsyteren har styrelederen.  

Tom Myhre satte frem et mistillitsforslag mot de tre medlemmene av Dagalifjellets vel. 
Protokolltilførsel 3 sak 9 valg-mistillitsforslag mot deler av styret. Han ønsket å erstatte den delen av 
styret. Ingen av representantene fra Miljøringen SA satt i styret da arbeidet med traséen øst for 
Vasstulan, ble planlagt og gjennomført. Myhre snakket om hvilken alvorlig feil det var å sette i gang 
arbeidet med traséen, at en sløste bort mange penger og at styret ikke hadde kontroll over 
situasjonen. Karl Trygve Madsen minnet om at styremedlemmer kan bli økonomisk ansvarlig for sine 
handlinger.  

Protokolltilførsel 3 Mistillitsforslag mot deler av styret sak 9 
Dagalifjell Hyttegrend fremmer følgende forslag til vedtak: 
"Årsmøtet har ikke lenger tillit til styreleder Hans Christian Bjørkto, styremedlem Jan Bruserud og 
styremedlem Arve Syvertsen på grunn av deres håndtering av prosessen rundt etableringen av 
traséen østover fra Vasstulan. Årsmøtet ber Dagalifjellets Vel om å fremme nye kandidater som 
velges på et ekstraordinært årsmøte i Dagalifjell Løypelag". 

 
Tom Myhre med sine 32 stemmer og Jan Hallerud en stemme, stemte for mistillitsforslaget. 
Miljøringen med 301 stemmer, stemte mot mistillitsforslaget. Mistillitsforslaget ble forkastet. 

Tre medlemmer av styret var på valg. Jan Bruserud, Arve Syvertsen og Dag Falkenberg. For at valget 
skulle foregå på en riktig måte, ba Miljøringen SA om en kort pause for å konferere seg imellom.  Ved 
stemming over Jan Bruserud som fortsatt styremedlem, erklærte han seg som inhabil, overlot sin 
myndighet til Hans Christian Bjørkto og forlot lokalet. Jan Bruserud ble valg mot stemmene til 
Dagalifjell hyttegrend, 32 stemmer. Arve Syvertsen ble gjenvalgt mot stemmene til Dagalifjell 
hyttegrend 32 stemmer. Dag Falkenberg ble enstemmig valgt inn i styret. 

4. Saker som styret har fått i hende innen tidsfristen før årsmøtet. 

Det er ikke kommet inn saker til behandlig på årsmøtet. 

5. Orienteringer.  

Etter et langt møte på over to timer, ble møtet avsluttet uten videre orienteringer. 
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