Referat fra årsmøte i Vindøldalen velforening lørdag18.
november.
7 personer møtte, 5 fra styret og 2 øvrige medlemmer.
Sak 1 Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent
Sak 2 Valg av møteleder
Forslag og valgt: Elinor Bolme
Sak 3 Valg av referent og to til å underskrive protokollen
Forslag og valgt til referent: Elinor Bolme
Forslag og valgt til å signere protokoll: Kjersti Haugen og Erik L Moen.
Sak 4 Årsmelding
Vindøldalen Velforening hadde i 2016 følgende aktiviteter:
• Skirenn på Pebua påskeaften.
• Fotokonkurranse.
• Deltok på dugnad for å ta opp veistikker etter forespørsel fra Vindøldalen
veilag.
Styret avholdt 3 styremøter hvor fokus på økt aktivitet for brukerne av Vindøldalen
fremover var prioritert.
Sak 5 Regnskap
Saldo på konto på 31.12.16 var 30455,- Foreningen har i 2016 hatt minimale utgifter,
da alle varer på påskeskirennet er sponset.
Medlemskontigent er fortsatt 100 pr år, og vi hadde i 2016 46 betalende medlemmer.

Sak 6 Innkomne saker
a) Ønske om oppkjøring av skispor på øvre side av ferdselsåre innover dalen.
Gjerne lengre ut enn Pebua. Dette bør foreslås som et samarbeid med
grunneierne i dalen. VEDTAK: Ove Magne Aasen tar kontakt med Ingebrigt
Røv som er leder i Utmarkslaget og hører om dette er noe vi kan samarbeide
om.
b) Tilrettelegging av fiskehøler ved bruk av stor stein når det er veiutbygging:
Dette er et nok et for uoverkommelig forslag. Her har vi ingen dokumentasjon
på at fisken ”kommer tilbake” ved slike tiltak. Det har heller aldri vært
nevneverdig med fisk fra gammelt av i elva. VEDTAK: Forslaget stemmes
ned.
c) Opprettelse av værstasjon: Webkameraet på Bollen har vært svart på årevis,
og eier Svorka har ikke signalisert at dette blir byttet ut. Mange
langveisfarende og ellers andre brukere av dalen hadde satt pris på vær og
føreforhold inn mot helg. VEDTAK: Vi oppfordrer folk som er i dalen inn mot
helg å legge ut en vær og føre rapport på Facebooksiden Vindøladalen. Ove
Magne Aasen lager et par målestaver til utsetting, slik at snødybden lett kan

leses av på ulike plasser. Stig Wigum og Daniel Zwick sjekker pris og mulighet
for en online værstasjon som kan legges på vår hjemmeside.
d) Oppsetting av gapahuk ved Røsta: grunneiere Eivind Wiig og Torgeir Lysø har
ønske om å gi noe tilbake til brukerne av dalen og inviterer Vindøldalen
Velforening til et samarbeid for å sette opp en gapahuk med handicaptoalett.
VEDTAK: Årsmøtet gir styret mandat til å jobbe videre med dette prosjektet i
henhold til søknader, sponsorer og dugnadsarbeid.
Sak 7 Valg
Leder: Ove Magne Aasen ikke på valg (1 år igjen)
Nestleder: Elinor Bolme gjenvalgt for 2 år
Sekretær: Stig Wigum ikke på valg (1 år igjen)
Kasserer: Daniel Zwick gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Kjersti Haugen ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem Eivind Wiig gjenvalgt for 2 år
Varamedlem: Hanne Sæther gjenvalgt for 1 år
Varamedlem: Oddvin Øvrelid gjenvalgt for 1 år
Sak 8 Eventuelt
Neste års årsmøte skal være avholdt innen 1. mai 2018. Gjerne i forkant av
påskeskirennet.
Referent
Elinor Bolme
19.11.17.
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