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Protokoll fra årsmøte 2022 

All informasjon fra Styret; årsmøter, referater årsmøter, kontingentbetalinger etc 

legges ut på velets offisielle hjemmeside www.rennsenn.com. Dersom vi har din 

e-post vil noe informasjon også blir sendt via denne kanalen. 
 

Innbetaling av kontingent kr. 2200,- for 2022 innbetales til: 

Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel v/ Ida Rød Fredriksen 

Konto 7143.20.47215 

eller 

Vipps Midthøgde og S. Rennsenn Vel 

Merk innbetalingen med din hytteadresse og kontingent 2022 

Frist for innbetaling er 30. juni 2022 

 

Dugnad i skiløypene lørdag 9. juli 2022 kl. 10:00 

Oppmøte ved trafo i bunn av Brimbakken for fordeling av arbeidsoppgaver. 
Det kan bli flere dugnader i løypene i løpet av sommeren, så følg med på 

hjemmesiden. Gjør du noe på eget initiativ utenom dugnadene, så er det fint om du 
melder fra om dette til løypeansvarlig slik at vi holder orden på hvor det er behov for 

ytterligere innsats. 
 

Dugnad på veien lørdag 20. august 2022 kl. 10:00 

Oppmøte ved trafo i bunn av Brimbakken for fordeling av arbeidsoppgaver. 
 

Følg med på hjemmesiden for mer informasjon om dugnadene. 

Minner om vedtaket fra årsmøte 2019 om frivilling innbetaling på kr. 100,- til velet 

dersom du ikke kan delta på dugnadene. 

 
 
  

http://www.rennsenn.com/
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Dagsorden:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder, referent og en person til å undertegne protokollen sammen 

med møteleder og referent 
3. Styrets beretning 2021 
4. Årsregnskap 2021  
5. Budsjett for 2022 
6. Fastsettelse av kontingent for 2022 
7. Innkomne forslag 
8. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite 
9. Valg av velets representanter til Vegkomiteen 
10. Annet 

 

 
 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
- Godkjent 

Totalt mottatt 29 stemmer: 
22 stemmer for fysisk oppmøte  
7 forhåndsstemmer 
1 forhåndsstemme er forkastet grunnet uklar avstemming 

 
2. Valg av møteleder, referent og en person til å undertegne protokollen 

sammen med møteleder og referent 
- Møteleder, Styrets forslag er Velets leder Steinar Gjengaar 

 Godkjent 
 - Referent, Styrets forslag er sekretær Bente Persen  
 Godkjent 
 - Undertegne protokollen, Johan Tiedemann-Johannessen  
 Godkjent 
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3. Styrets beretning 2021 
- Styrets beretning gjennomgått 
 
Notater: 
- Styret takker Tore Brønnum for 190 arbeidstimer i løypenettet. En takk rettes 
også til Knut Sebu. Begge har mottatt en liten oppmerksomhet for innsatsen. 
- Årsmøtet henstiller styret om å ta opp dette med lysforurensing med andre 
hyttevel, Vangsjøen Vel og Vangsjøberget ble nevnt. 
- Veien er betydelig oppgradert de siste årene. Styret henstiller medlemmer til 
å gi beskjed dersom det er deler av veien som trenger vedlikehold slik at dette 
kan tas med i planleggingen ift budsjett og arbeid. 
- Hyttevel tilhørende Mellad’n har ansvar for vedlikehold av hver sin del av 
skiløypene. Vårt hyttevel har ansvar for Mellad’n sitt løypenett fra Vangsjøen 
Panorama, Buahaugen, stopp 10, Rennsennbekken og frem til løypekryss 
Yddin/Bukono/Vangsjøen. I tillegg har vi ansvaret for Hestekampløypa fra 
Buahaugen frem til nedfart fra Luskeråsen.   
- Styret minner om Stølskonserten på Rennsenn 8.og 9. juli. Mer informasjon 
og salg av billetter på www.stolskonsert.no 
 

4. Årsregnskap 2021  
- Årsregnskap gjennomgått 
 
Notater: 
Større utgifter til vedlikehold av veien enn budsjettert for 2021. Informasjon om 
årsak ble gitt av vegansvarlig Tore Møller (for øvrig se referat fra 
årsmøteinnkalling). Kun positive tilbakemeldinger fra årsmøtet når det gjelder 
vedlikehold av veien. 
 
5. Budsjett for 2022 
- Styrets forslag godkjent 
 
6. Fastsettelse av kontingent for 2022 
- Styrets forslag godkjent  

En økning på kr. 200,- grunnet en generell prisøkning. Kr. 2200,- innbetales, frist 

for innbetaling er 30.juni 2022 

 
7. Innkomne forslag 
- Ingen innkomne forslag 

  

http://www.stolskonsert.no/


 

 

 

4 
Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel 

Rennsenn.com 

e-post: post@rennsenn.com 

   

 
 
 
8. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite 
- Valgkomiteens forslag godkjent 
 
Styrets sammensetning etter årsmøtet 2022 
Styreleder:  Steinar Gjengaar   
Sekretær:  Bente Persen  
Kasserer:  Ida Rød Fredriksen 
Styremedlemmer 
Løype:   Sigbjørn Hegge 
Leder vei:  Tore Møller 

 
Valgkomite: 
Karl Ivar Stampe 
Johnny Gangsø  

 
Revisor:  
Hanne Dybwad   
 

 
9. Valg av velets representanter til Vegkomiteen 
- Styrets forslag godkjent 
 
Styrets representanter i Vegkomiteen: 
Tore Møller 
Steinar Gjengaar  
Ida Rød Fredriksen 
 
Notater: 
Som nevnt i styrets beretning har veglaget Hestekampvegen AL skiftet navn til 
Hestekampvegen. Styret informerer og at de nå er registrert i 
Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 927618419. Styret har de 
siste årene hatt en tettere dialog med veglaget. Innspill fra årsmøtet når det 
gjelder Hestekampvegen 1-12 og at disse skal innlemmes som en del av 
vegnettet.  
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10. Annet 
- Styrets forslag godkjent 
 

Endring vedtektene § 6: 

«Om eventuelle benkeforslag skal behandles på årsmøtet skal disse avgjøres 

ved simpelt flertall» 

Endres til  

«Om eventuelle benkeforslag skal behandles på årsmøtet skal disse avgjøres 

ved alminnelig flertall» 

 
 
Oslo, 14.mai 2022 
 

Sekretær / Referent     Protokollundertegner 

Bente Persen      Johan Tidemand-Johannessen  

Sign       Sign     

     

      

 

 


