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Året startet med gjennomgående smitteverntiltak noe som gjorde fysiske møter 
vanskelige. 

Fra Norges åpning har styret avholdt 4 (5) møter fysisk, og styret la en fast møteplan 
for hele året. 

 

Styret har valgt å be inn de enkelte komiteer for å komme i tettere dialog om deres 
arbeid og eventuell støtte de trenger til sin aktivitet. 

 I tillegg til dette har det også vært gjennomført flere møter med Øyer turskiløyper 
og Østfjellvegen. 

Ikke alle komiteer har vært inne pt, men vi takker alle for en fantastisk innsats 
gjennom året, uten dere -ingen aktivitet. 

Påskeskirennet ble avviklet som vanlige år, og en normalitet var tilbake. 

 

Styret fikk på årsmøte 2021 i oppdrag å undersøke utviklingsmuligheter i området. 

Mulighetene skulle speile det faktum at vei, strøm og i mange tilfeller vann var  

tilgjengelig på hyttene. 

I den forbindelse har styret hatt møter med Statskog, Øyer kommune samt dialog  

med villreinlaget. Møtene har vært positive men å ta skrittet til en fullstendig 
omregulering av  området har vi valgt å ikke gå videre med pt. 

Nærmere informasjon om disse møtene og mulighetsrommet under årsmøte i aug. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Regnskap og økonomisk resultat 

• Regnskap og Økonomisk resultat 
•   
• The Vit AS, Moelv (Videreføring fra Sparebanken 1 regnskapshuset Østlandet AS) har ført 

regnskapet. 
• Regnskapet for 2021/2022 er gjort opp med et årsresultat på kr 227.400,- som styret foreslår 

overføres til egenkapitalen. Budsjettet lød på - kr 144.400,-.  
•   
• Vegvedlikehold bokført med kr. 61.300,-, budsjettert kr. 250.000,-.                        
• Faktura på vedlikehold utført i mai datert 31.05.22 stor kr.24.500,-, kom inn etter 

regnskapsavslutning, og vil bli bokført året 2022/2023.  
• Det er ikke utført vedlikehold på vannpumper dette året. 
• Brøyteutgiftene er bokført med kr. 208.281,25, budsjettert kr.340.000,-. 
• Løypetilskudd Øyer Turskiløyper er utbetalt med kr. 149.400,- som budsjettert, kr 900,- pr 

medlem. 
• Det er ikke uttrykt forventninger om betaling for internløyper, så lenge det ikke er enighet om 

dette i andre hytte-eierforening. 
• Regnskapshonorar er bokført med kr. 33.256,- , budsjettert kr. 25.000,- og viser en betydelig 

økning fra 2020/2021. Tidligere kasserer/regnskapsfører utførte noe dugnadsarbeide, og ny 
kasserer har hatt behov for flere avklaringer over telefon, og det er nå fakturert. Det er 
innhentet tilbud fra lokal regnskapsfører. 

•   
• Driftsinntekter er bokført med kr. 706.345,-, budsjettert kr. 710.150,-.   
•   
• Medlemssituasjonen.  
• Våsjøen Hyttegrend består av 166 medlemmer. Vi oppfordrer alle til å betale slik at vi slipper 

purringer. 
• Det er tapsført kr. 4.834,38 dette året. 
•  Bankbeholdning pr 31.05.2022 kr 907.569,75 

 
 
Viser for øvrig til gjennomgang på årsmøte 28.aug-2022 

. 

 



 

• Medlemssituasjonen. 

Våsjøen Hyttegrend består av 166 medlemmer. Vi oppfordrer alle til å betale 
kontingenten når regningen kommer så vi slipper å sende ut purringer. 

 

• Styrets arbeid 

Styret har som tidligere nevnt hatt 4 styremøter i tillegg til at møter med 
samarbeidspartnere har vært gjennomført tilnærmet alltid med 2 representanter 
deltagende fra styret. 

 

 

             Brøyting 

Det ble inngått ny brøyteavtale med Lars og Ola Hjelmstadstuen i oktober 2019.  

Grunnet økte driftsutgifter har styret valg å øke time prisen til nok 850.- + mva fra 
høsten 2022 

Det har vært mange positive tilbakemeldinger på at brøyterne har gjort en meget god 
jobb og det er gledelig og vel fortjent. 

 

Interne veier 

Veg status : det er utført noe vedlikehold på stikkveier, og vegkomiteen gjør en 
strålende jobb med å holde oversikt og utføre en del arbeid selv. 

Utgifter til vei vedlikehold ref regnskap. 

Vi vil også minne om følgende når det gjelder brøytestikker.                                    
«Brøytestikkene skal plasseres 20-30 cm fra veibanen og helle utover.  Hvis det er noe 
spesielt som kommer nærmere kjørebanen, for eks. steiner eller stubber, settes det 
opp dobbelt med stikker for å markere at det er noe som brøyterne må ta hensyn til.» 

Husk også at det er hytte eieres ansvar å stikke veiene ut over Østfjellvegen. 

 

Vedlikehold av turstinettet ved Våsjøen 

Det gjøres en flott innsats av komiteen og andre. Styret har hatt dialog med Staskog 
samt søkt eksterne midler for vedlikehold/klopping men pt har ikke dette blitt 
innvilget.  

 

      Vannpumper  

Det er siste tiden gjort vedlikehold på 2 pumper. Det meldes om dårlig vann på flere og en av 



grunnene kan være at enkelte nå brukes lite. 

 

 

 

Årsmøte 

Styret vil under årsmøte bruke noe tid på en informasjon om de møtene som er 
gjennomført med samarbeidspartnere og en tid avsatt til spørsmål 

Gjennomgang av dokumenter vil bli gjennomgått på storskjerm. 

        

 

 

 

 

Styret vil igjen takke alle som har sittet i de ulike komiteene, samt medlemmer med 
innspill gjennom året. 

 

På vegne av Våsjøen hyttegrend 

 

Per Arne Lien Trond Andresen 

Sign sign 

 

Grethe Eng Grete K Haaland 

Sign sign 

 

Anders Halstenstad Mari Botterud 

Sign Sign 


