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Protokoll fra ordinært årsmøte i  
Dagalifjell løypelag 2022 
 
Møtet avholdt lørdag 20. august 2022 kl 1600 på Vasstulan 1100 
 

Antall fremmøtte:  17 (se vedlegg 1) 
 

Referent:   
Knut Oppegaard 

 

Saksliste 
1 Registrering av tilstedeværende, stemmeretter og fullmakter 
Det var 17 fremmøtte som representerte ulike interessenter på Dagalifjell. Det ble i påvente av evt. 
behov for votering ikke tatt opp oversikt over stemmerett. Det var ingen fullmakter. 

2 Godkjennelse av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

3 Valg av møteleder 
Knut Oppegaard ble valg til å lede møtet uten motkandidat. 

4 Valg av referent 
Knut Oppegaard ble valgt som referent uten motkandidat. 

5 Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder 
Reino Skjøtskift ble valgt til å signere protokollen uten motkandidat. 

6 Styrets årsmelding 
Styrets leder gikk gjennom årsmeldingen og besvarte spørsmål fra salen. Styret merker seg stor 
interesse fra de fremmøtte knyttet til behov for barmarksarbeider, tidlig preparering og tilstrekkelig 
merking/stikking og skilting.  

7 Årsregnskap, balanse og revisors bekreftelse for inneværende 
regnskapsår 

Regnskap og balanse ble gjennomgått og kommentert. Det var ingen kommentarer til revisors 
bekreftelse. Regnskap og balanse ble godkjent. 

8 Styrets forslag til budsjett for kommende budsjettår 
Styrets forslag til budsjett ble gjennomgått. MRSA har bevilget 50.000 mindre til barmarksarbeider enn 
forutsatt av styret ved utsendelse av budsjettet. Årsmøtet godtok at styret arbeider for å skaffe 
alternativ finansiering slik at det kan utføres barmarksarbeider for i alt 200.000 kr. Underdekningen tas 
om nødvendig fra balansen. Oppdatert budsjett følger protokollen. 
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9 Valg av styre og revisor 
Ny styresammensetning fremkommer slik: 
 

 
 
Nye styremedlemmer: 
 

• Kate Helen Fornstedt, DFV (erstatter Jan Bruserud) 

• Tor Olav Røisgaard, MRSA (erstatter Kjetil Nørstebø) 
 
Utgående styremedlemmer ble takket for innsatsen. 

10 Innmeldte saker 
Ingen saker mottatt. 

11 Orienteringer 
MRSA og DFV orienterte kort om pågående prosjekter. MRSA vil ferdigstille kulvert over Fv40 i løpet 
av september og vil sette U-ringen i drift til sesongen. MRSA vil samarbeide med DL og Uvdal alpin 
om preparering av traseen (slik at den blir tilgjengelig for både alpin og langrenn). Ferdigstillensen vil 
muliggjøre værsikre rundløyper som kan ha interesse for mange brukere og knytter områdene i Øvre 
Uvdal/Jønndalen bedre sammen med løypenettet på Dagalifjell. 
 
DFV og MRSA samarbeider om forlengelse av trillesti fra Vasstulan til Torsetlia. Det er ønskelig å 
videre føre denne til Feten og senere tilbake til Høk/Fjellsnaret på østsiden av Fv40 via 
Sjugurdshovde, Veahovda og Juvet. 
 
Møtet hevet kl 1745. 
 
 
 
 
Dagalifjell, 22. august 2022 
 
 
 
 
__________________       __________________ 
Reino Skjøtskift (sign.)      Knut Oppegaard (sign.) 
  

Rolle Fornavn Etternavn Org 2020 2021 2022 2023 e-post Telefon Merknad

Styreleder Knut Oppegaard DFV x x knuto@online.no 90020370 Ikke på valg

Styremedlem Arve Syvertsen DFV x x y y arve.syvertsen@pt-el.no 97558930 Gjenvelges for 2 år

Styremedlem Jan Bruserud DFV x x jan@bruserud.no 90126210 Fratrer

Styremedlem Kate Helen Fornstedt DFV x x kate.fornstedt@rytec.no 97429784 Ny - erstatter Jan Bruserud

Styremedlem Dag Falkenberg MRSA x x y y dagfalkenberg@hotmail.com 93480801 Gjenvelges for 2 år

Styremedlem Kjetil Nørstebø MRSA x x kjetil@solhogde.no 90999407 Fratrer

Styremedlem Tor Olav Røisgaard MRSA x x tor.olav.roisgard@gmail.com 95805340 Ny - erstatter Nørstebø

Styremedlem Anne Helen Rennehvammen MRSA x x kahpropertyno@gmail.com 47022365 Ikke på valg

Løypekjører Lars Vidar Henriksen lv@fjelltomter.no 48004802

Løypekjører Lars Jørgen Ro larsjro@gmail.com 48181974

Regnskapsfører Arne Gunnar Haugen Uvdal regnskapsservice agunhau@online.no 95213417

Revisor Roger Larsen Revisorkollegiet AS, Kongsberg
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Vedlegg 1 
 

Liste over fremmøtte 
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Vedlegg 2 
Oppdatert budsjett 2022 – 2023 

 


