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Kvislasyndin Hytteforening 
c/o Geir Hansen 
Løvenskiolds vei 21a 
1358 Jar 
Epost: styret@kvislasyndin.no 

Organisasjonsnr: 913 494 652 
Bankkonto: 2153 30 03475 
Hjemmeside åpen for alle:  

www.kvislasyndin.no 
Facebookgruppe bare for medlemmer:  

www.facebook.com/groups/kvislasyndin 

 Kvislasyndin, 10.07.2018 
Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening! 

 

Invitasjon til dugnad 
 

Fredag 27. juli kl 10:00 møtes vi til dugnad. Fremmøte i Rennefjellvegen 106. 

Vi skal i år legge klopper over Sleddun. Kloppene er kjørt ut, men de skal monteres. Videre har vi planer om å 
rydde, skilte og merke stier. 

Hytteforeningen serverer grillpølser (eller eventuelt et mindre brannfarlig alternativ) og mineralvann til lunsj i det 
fri under dugnaden. 

Ikke gå glipp av denne trivelige dagen sammen med andre medlemmer! Ypperlig anledning til å få nye hyggelige 
bekjentskaper samtidig som du gjør en innsats for fellesskapet. Det kan også vanke fine historier og turtips. 

Ring gjerne Arne Fagerlie (419 00 012) for å melde at du kan delta eller om du har spørsmål. 

 

Innkalling til årsmøte i Kislasyndin Hytteforening 
 

Årsmøtet i Kvislasyndin Hytteforening avholdes på Syndinstøga lørdag 28. juli 2018 kl 12:00-14:00. 

Agenda for møtet: 

1. Velkommen 

2. Nye eiere og drivere av Syndinstøga 

3. Vestre Slidre Hytteforening (som Kvislasyndin Hytteforening er medlem av) 
Styreleder Bjørn Mathiesen orienterer: 

a. Foreningen og foreningens betydning 
i. Paraplyorganisasjon for hytte-velforeninger i Vestre Slidre 

ii. Høringsorgan for kommunen og vår stemme mot kommunen 
iii. Medlem i Valdres Hytteforum 

b. Foreningens engasjement vedr «Helse på hytta» 
i. Vi lever lenger, bor hjemme lenger og bruker hytta lenger 

ii. Hyttelivet utgjør også et betydelig potensial for styrket folkehelse 
iii. Hyttefolket er både brukere og ressurser i tjenesteytingen hos hyttekommunen 

c. Foreningens engasjement i forbindelse med kommunens nye arealplan 

4. Orientering dugnadsprosjekter i regi av Kvislasyndin Hytteforening og Vestre Slidre Hytteforening 
Arne Fagerlie orienterer om dugnadsprosjekter og gir turtips: 

a. Gjennomførte og pågående dugnadsprosjekter 
b. Visjoner og planer for fremtiden 
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5. Årsmøtet åpnes med følgende dagsorden: 
a. Valg av møteleder og protokollvitner 
b. Styrets beretning 
c. Regnskap 
d. Innkomne forslag 

i. Reviderte vedtekter (se vedlegg!) 
ii. Manifest for Kvislasyndin Hytteforening (se vedlegg!) 

e. Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent 
i. Flere medlemsgoder 

ii. Medlemsverving 
iii. Bidrag til andre organisasjoner 
iv. Godtgjørelse for styreverv (foreslås droppet fra og med styreåret 2017/2018) 
v. Kontingent (foreslås fortsatt til 300 kr pr år i 2019) 

vi. Budsjett for inneværende (2018) og kommende (2019) regnskapsår 
f. Valg 

i. Styreleder 
ii. To styremedlemmer 

iii. To varamedlemmer 
iv. Revisor 
v. Tre valgkomitémedlemmer 

Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen og som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 
senest én uke før årsmøtet. 

 

Orientering om bålfest 
 

Det er i dag totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning. På grunn av 
usikkerhet om hvor lenge tørken vil fortsette, har vi valgt å utsette bålfesten til høstferielørdagen 6. oktober. Da 
kommer vi sterkere tilbake med bålfest med musikk og servering av grillpølser og mineralvann. Invitasjon sendes 
ut i september. 

 

 

Med vennlig hilsen styret i 
Kvislasyndin Hytteforening 

 

 

Vedlegg: 

1. Styrets årsberetning 2017/2018 
2. Regnskap og budsjett 
3. Gjeldende vedtekter (versjon 6) 
4. Forslag til endring i vedtekter (fra versjon 6 til versjon 7) 
5. Forslag til nye vedtekter (versjon 7) 
6. Utkast til manifest 
7. Personvernerklæring 
8. Medlemsoversikt 
9. Rapport fra dugnadsgruppa 
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Medlemmer 
Pr 31.12.2017 var det 127 betalende medlemmer i foreningen. 
Året før var det 126 betalende medlemmer. 
Pr 30.06.2018 var det 124 betalende medlemmer. 
 

Styrets sammensetning og øvrige verv 
Styrets sammensetning 
Styreleder: Geir Hansen 
Styremedlemmer: Ingmar Hemsen 
 Arne Fagerlie 
 Bjørn Berggrav 
 Tor Einar Hoffmann 
Varamedlemmer: Pernille Dysthe 
 Nils Kårstad 
 
Øvrige verv 
Revisor: Lars Harald Ditmarsen 
Valgkomité: Merete Morset 
 Arne Lorang Gulbrandsen 
 Ragnar Nøklebye 
 

Styremøter 
Det har i styreåret vært avholdt sju styremøter i tillegg til at styremedlemmene også har kommunisert 
mellom styremøtene. Styret har arbeidet med en rekke saker. I årsberetningen omtales noen av de 
større sakene. 
 
Styret, eller representanter for styret, har videre avholdt eller deltatt på møter med Midtre Syndin 
Hytteforening, Vestre Slidre Hytteforening, veistyret for Kvislavegen, Vestfjelløypene og Vestre 
Slidre kommune. 
 

Medlemsarrangementer 
Dugnader 
Dugnader gjennomføres både i regi av Kvislasyndin Hytteforening og i regi av Vestre Slidre 
Hytteforening.  
 
Fredag 26. juli i 2017 hadde Kvislasyndin Hytteforening dugnad med å legge ut klopper over Sleddun. 
Vi var seks stykker som møtte. Vi fikk ikke nok klopper, og vårflommen i år ødela det som var lagt. 
28. mars i påsken 2018 hadde vi ny dugnad med å kjøre ut flere klopper. Sommerdugnaden 2018 blir 
fredag 27. juli. Da skal vi å forsøke bygge en skikkelig og holdbar kloppegang over Sleddun. Vel 
møtt! 
 
Dugnadsgruppa i Vestre Slidre Hytteforening er aktive og gjør mye bra dugnadsarbeid. Det vises til 
egen rapport fra dugnadsgruppa i Vestre Slidre Hytteforening. Arne Fagerlie vil også holde en 
presentasjon om dugnadsgruppas prosjekter i forbindelse med årsmøtet 28. juli 2018. 
 

 STYRETS ÅRSBERTNING 
 
 Styreåret 29.07.2017 – 28.07.2018 
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Bålfest 
Etter årsmøtet i 27. juli 2017, ble hytteforeningens årlige bålfest avholdt! Merkelig nok hadde noen 
vært og forsynt seg av store deler av materialene som var stablet opp til bålet, men bålet var allikevel 
stort nok til å være en fin ramme for sammenkomsten. Totalt var 40-50 innom. De fikk servert 
grillpølser og mineralvann. God stemning hvor nye bekjentskaper ble stiftet og gamle bekjentskaper 
ble pleiet. Veldig trivelig kveld! 
 
Det er i dag totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning. På 
grunn av usikkerhet om hvor lenge tørken vil fortsette, har styret valgt å utsette bålfesten til 
høstferielørdagen 6. oktober. Da kommer vi sterkere tilbake med bålfest med musikk og servering av 
grillpølser og mineralvann. Invitasjon sendes ut i september. 
 
Påskeskirenn 
Langfredag 2018 arrangerte styret foreningens tradisjonelle påskeskirenn ved Sonjavarden. Fantastisk 
ramme rundt skirennet med vindstille, sol fra blå himmel og masse snø. 50 glade barn gikk rennet, og 
alle fikk premier. 120 pølser ble grillet og servert. Takk til alle fremmøtte, som bidro til at det ble en 
kjempehyggelig dag! 
 
Nye medlemsarrangementer 
Styret jobber med muligheten for nye arrangementer som kan være til glede for medlemmer. 
Samarbeidsarrangementer sammen med Midtre Syndin Hytteforening er aktuelt. Styret ønsker innspill 
fra medlemmene på forslag til nye årlige eller enkeltstående arrangementer. 
 

Foreningsdrift 
Medlemsutvikling 
Det har i flere år vært en relativt stabil medlemsmasse med tilnærmet likt antall utmeldinger og nye 
innmeldinger. Styret har jobbet med hvordan vi kan øke medlemsmassen i foreningen. 
 
Det har i styreåret vært nedlagt et betydelig arbeid med forbedring av foreningens medlemsliste. 
Medlemslisten var tidligere kun knyttet til personer og fakturaadresser. Nå er alle medlemskap knyttet 
til hytteadresser (vei- og/eller matrikkeladresser). Samtidig har vi kartlagt alle hytteadresser i 
foreningens område. Vi følger også med på tinglysninger for kontinuerlig å ha oppdaterte lister. Pr 
dags dato er det 317 hytteadresser i foreningens nedslagsområde. En del av disse 317 eiendommene er 
ikke bebygd, men vi bør uansett ha potensiale for å øke medlemsmassen. Med oversikten over hvem 
som er og hvem som ikke er medlemmer i foreningens område, kan vi målrettet gjøre en innsats for å 
verve nye medlemmer. 
 
Personvern-erklæring 
Foreningen har tilpasset seg personvernforordningen som ble vedtatt av EU i 2016 og som trådde i 
kraft i Norge 25.05.2018. Foreningen har utarbeidet personvernerklæring. 
 
Økonomi 
Foreningen har god økonomi. Det var godt samsvar mellom budsjett og resultat i 2017. 
 
Basert på forventninger til planlagt vervekampanje, er det budsjettert med en økning i 
kontingentinntektene i 2019 basert på 140 medlemmer mot dagens 124. 
 
I 2017 brukte vi på grunn av sponsing mindre penger på medlemsarrangementer enn budsjettert uten å 
ha færre arrangementer. Styret foreslår å budsjettere for flere medlemsarrangementer i 2019. 
 
Vi har støttet Kvislavegen med kr. 5.000 og Vestfjelløypene med kr. 8.000 i 2018, som vi gjorde i 
2017. Vi har budsjettert med tilsvarende støtte til Kvislavegen og Vestfjelløypene også i 2019, men 
ønsker synspunkter fra medlemmene på dette på årsmøtet. 
 
Informasjon til medlemmene 
Viktig informasjon sendes på epost til medlemmene. 
 
To ganger i året, sammen med kontingentfaktura og årsmøteinnkalling, sendes viktig informasjon 
vedrørende foreningen pr brevpost til de medlemmene som ikke har epost. 
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Foreningsdokumenter for medlemmer og viktig informasjon legges ut på foreningens åpne 
hjemmeside www.kvislasyndin.no. 
 
Enklere meldinger, bilder fra foreningsaktiviteter og deling av informasjon fra andre kilder legges ut 
på foreningens lukkede facebook-gruppe www.facebook.com/groups/kvislasyndin. Forenings-
dokumenter for medlemmer og viktig informasjon legges også ut på facebook-gruppen. 
 
Foreningen har tre oppslagstavler i Kvislavegen og én ved Syndinstøga. Styret har ikke brukt disse 
oppslagstavlene siste året. Styret vil vurdere vedlikehold av tavlene og hvordan de kan brukes på en 
nyttig måte. 
 
Vestre Slidre Hytteforening 
Kvislasyndin Hytteforening er medlem i paraplyorganisasjonen Vestre Slidre Hytteforening. Vestre 
Slidre Hytteforening er vår viktigste kanal for å samarbeide med og påvirke kommunen.  
 
Geir Hansen har representert Kvislasyndin Hytteforening som styremedlem også i Vestre Sidre 
Hytteforening. Ved siden av styremøter i Vestre Slidre Hytteforening har Geir jobbet aktivt i 
prosessen for innspill til ny arealplan i Vestre Slidre kommune og deltatt på arbeidsmøte med 
kommunen. 
 
Arne Fagerlie har jobbet aktivt i dugnadsgruppa i Vestre Slidre Hytteforening. 
 
Vestre Slidre Hytteforening har en facebookside alle våre medlemmer kan følge. Viktig informasjon 
fra Vestre Slidre Hytteforening bli for øvrig distribuert til enkelte medlemmer gjennom de lokale 
hytteforeningene. 
 
Midtre Syndin Hytteforening 
Vår nabohytteforening i vest, Midtre Syndin Hytteforening, har mange felles interesser med oss i 
Kvislasyndin Hytteforening. Styrene i de to hytteforeningen ser nå sammen på hvordan vi bedre kan 
samarbeide på felles interesseområder. 
 
Vedtekter 
Gjeldende vedtekter er versjon 6 av 23. juli 2016. Styret har utarbeidet et forslag til versjon 7 med 
noen endringer i vedtektene. 
 
Den mest vesentlige endringen er omskrivingen fra at foreningen er upolitisk til at foreningen er 
partipolitisk uavhengig. For øvrig er endringer gjort for å tydeliggjøre budskapet og for å tilpasse seg 
til anbefalte maler for vedtekter i velforeninger. 
 
Forslag til versjon 7 av vedtektene fremmes til avstemming på årsmøtet. 
 
Manifest 
Kvislasyndin Hytteforening er ifølge vedtektene en upolitisk forening. Samtidig skal foreningen 
ivareta medlemmenes interesser. Styret velger derfor å tolke upolitisk til å bety partipolitisk 
uavhengig. Hva som egentlig er medlemmenes interesser, har til nå i liten grad vært dokumentert. 
Styret har utarbeidet et utkast til et hyttepolitisk manifest som skal beskrive hvilke meninger og 
holdninger styret skal fremme på vegne av medlemmene. Medlemmene vil på årsmøtet få anledning til 
å stemme over hver av delelementene i manifestet. Med et slikt styringsdokument, håper styret i 
Kvislasyndin Hytteforening å kunne ivareta medlemmenes interesser på en enda bedre og mer aktiv 
måte. 
 
Mobildekning 
Dårlig dekning for mobiltelefon og mobilt bredbånd har opptatt flere av våre medlemmer i flere år. 
Hytteeier Vegard Haukeland, som har hytte ved Midtre Syndin, har vært primus motor i initiativ mot 
Vestre Slidre Kommune og Telenor. Vestre Slidre Hytteforening, Midtre Syndin Hytteforening og 
Kvislasyndin Hytteforening har bidratt i initiativet. Vestre Slidre kommune inviterte Telenor og 
hytteforeningene til et møte om saken. Møtet ble avholdt 24. mai 2018 i Slidre. Til stede på møtet var 
rådmann i kommunen Martin Sæbu, dekningskoordinator i Telenor Pål Lukashaugen, hans assistent 
Camilla Åsrud, regionkonsulent i VNK Aslag Hamre og representant for hytteeierne Vegard 
Haukeland. 

http://www.kvislasyndin.no/
http://www.facebook.com/groups/kvislasyndin
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Etter en presentasjonsrunde der Vegard Haukeland forklarte bakgrunnen for initiativet og den 
manglende mobildekningen vi opplever på Syndin, holdt Telenor en meget godt forberedt 
presentasjon. De snakket først om dekningen generelt i Norge, og deretter viste de ulike 
kartfremstillinger av plasseringen av basestasjoner og dekningen på Syndin. De har vært på befaring 
og foretatt målinger, og bekrefter fullt og helt at store deler av terrenget mangler dekning, både fordi 
det er stor avstand til basestasjonene og fordi mange av hyttefeltene ligger i dekningsskyggen. Når 
man likevel kan oppleve delvis og ustabil dekning i områder som egentlig ligger i dekningsskyggen, så 
skyldes det signalrefleksjoner fra fjellet på motsatt side. De erkjente også at kartet på nettsidene som 
viser at hele området har dekning ikke stemmer. Det skyldes at moderne mobiltelefoner og mottakere 
med innebygd antenne krever bedre signalstyrke enn tidligere modeller gjorde, uten at Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet har skjerpet kriteriene for tilfredsstillende dekning som følge av det. 
  
Telenor skisserte deretter et konkret forslag til løsning. De tilbyr å ta kostnaden (ca. 1,5 mill. kroner) 
for bygging av ny mobilmast med tilhørende hytte i skråningen/skogbeltet opp mot Gilafjellet, ca. 
midt på vestsiden av Midtre Syndin. De har gjort nye beregninger og funnet at dette er lønnsomt med 
det antallet hytter som ligger i området. Masten vil være 18 meter høy, for å gi plass til nok antenner, 
slik at det også kan tilbys utleie av plass for andre nettverksoperatører (f.eks. Telia). En slik løsning vil 
gi svært god 4G-dekning for de aller fleste langs Midtre og Nordre Syndin. Men for at denne 
løsningen skal kunne realiseres er de avhengig av at det fremføres strøm til basestasjonen. Ifølge Aslag 
Hamre, som for øvrig viste svært god lokalkunnskap om området, er det ført frem strøm (400V) 
sørover langs vestsiden av Midtre Syndin til anslagsvis 500-1000 meter fra der Telenor foreslår å 
plassere basestasjonen. Videreføring og tilkobling av strøm til basestasjonen anslås å koste nærmere 1 
mill. kroner, og denne kostnaden vil Telenor at kommunen tar ansvaret for. 
  
Rådmannen kunne naturligvis ikke love noe over bordet og virket ganske lunken til å anbefale for 
politikerne å fremme forslaget som sak i kommunestyret. Han viste til at deler av lokalbefolkningen 
langs Slidrefjorden fremdeles mangler fibernett, og at dette trolig bør prioriteres før de bidrar til bedre 
mobildekning for hyttefolket. Kommunens prioriteringsrekkefølge var først fastboende, deretter 
næring, og til sist hytteeiere. Vegard Haukeland svarte med at veldig mye av næringsvirksomheten i 
kommunen er knyttet til utvikling og drift av hytter, og at hyttefolk i tillegg gir vesentlige bidrag til 
kommunekassen i form av eiendomsskatt. Svært lite av provenyet fra skatten faller tilbake på 
hytteeiere i form av tjenester vi benytter, så sånn sett er det er ikke urimelig at kommunen gir et bidrag 
til en enkeltinvestering. Problemet er nok at politikerne ikke sitter på hyttefolkets, men på de 
fastboendes nåde, og at interessen for å finansiere tjenester og investeringer for hyttefolket dermed blir 
mindre. 
  
Vegard Haukeland fikk gjennomslag for at Telenor sender et forslag til intensjonsavtale til kommunen, 
som kommunen lovet at de ville se på. En slik intensjonsavtale er ikke bindende for kommunen før 
eventuell bygging kommer i gang, men Telenor vil begrense kommunens frist til å benytte seg av 
avtalen til ett år. 
 
Vestre Slidre Hytteforening med støtte fra Midtre Syndin Hytteforening og Kvislasyndin 
Hytteforening vil følge opp denne saken. Hytteforeningene ser det også naturlig at Telia og Ice er med 
på løsningen i tillegg til Telenor. 

Andre virksomheter  
Kvislavegen 
Kvislasyndin Hytteforening har ikke eierskap i eller ansvar for Kvislavegen. Representanter for styret i 
Kvislasyndin Hytteforening har regelmessig møter med representanter for vegstyret i Kvislavegen for 
å ivareta medlemmenes interesser. Hytteforeningen har tradisjonelt gitt et årlig bidrag til Kvislavegen. 
 
Forrige møte med Kvislavegen var 4. november 2017. Foranledningen til møtet var publiseringer på 
Internett om at Morten Hande hadde overtatt brøytekontrakten på Kvislavegen, samt at stølsveien 
Høyme-Syndinstøga-Strø hadde innført ny prismodell. 
 
Lars Kvissel og Embrik Før informerte om status med hensyn til brøytekontrakten for Kvislavegen. 
Vegstyret hadde hatt 3 forbedringsønsker. De ønsket bedre brøytepinne-merking, spesielt over fjellet. 
Brøytepinner er ikke bare til hjelp for brøyting, men er også til hjelp for alle kjørende. De ønsket bedre 
strøing med bruk av strømaskin. De ønsket lavere skjær under brøyting, slik at det ikke ble liggende 
igjen så mye snø etter brøyting. Geir Hovda valgte si opp sin brøyteavtale, og vegstyret innhentet da 
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nye tilbud. Morten Hande fikk brøytekontrakt i 3 år, og vegstyret har opsjon på forlengelse to ganger 
ett år. 
 
I mange, antagelig de fleste, av sideveiene til Kvislavegen er det ikke dannet veglag med egne 
brøyteavtaler. Om det opprettes flere veilag for sideveiene, kan veistyret for Kvislavegen være 
interessert i å samarbeide med sidevei-lagene neste gang Kvislavegen skal inngå ny brøyteavtale. 
 
Kvislavegen har foreløpig ikke planer om å endre prispolitikken for Kislavegen, selv om det er innført 
endringer på stølsveien Høyme-Syndinstøga-Strø. På Kvislavegen er det fortsatt, om man ikke har 
årskort, 60 kr for en bompassering + døgnavgift vinterstid på kr 100. Veistyret for Kvislavegen mener 
døgnavgift er lovlig, selv om Vegvesenet forbyr parkeringsavgift. Vegstyret for Kvislavegen er åpne 
for å revurdere prispolitikken om brukerne (eksempelvis gjennom hytteforeningen) ytrer ønske om 
dette. Forutsetningen er en prismodell som gir nok inntekter til å dekke utgiftene. Om alle de store 
sideveiene hadde formaliserte egne veilag, kan det være interessant å se på felles årskortløsninger for 
både Kvislavegen og sideveiene. 
 
Vegstyret for Kvislavegen ser positivt på en sammenslåing med stølsveien Høyme-Syndinstøga-Strø. 
De er også positive til et samarbeid med stølsveien Høyme-Syndinstøga-Strø som baserer seg på 
vinterkjøring fra bygda over fjellet via Syndinstøga-Lostøl istedenfor å brøyte over fjellet ved 
Sonjavarden. Sammenslåing eller utvidet samarbeid anses dog som lite aktuelt på nåværende 
tidspunkt, da veistyret for Kvislavegen har forstått at stølsveien Høyme-Syndinstøga-Strø ikke er 
interessert i å utvide dagens samarbeid med Kvislavegen. Brøyting over fjellet ved Sonjavarden vil 
derfor fortsette inntil videre. 
 
Representanter for styret i Kvislasyndin Hytteforening og representanter for vegstyret i Kvislavegen 
skal ha et nytt møte 11. juli 2018. 
 
Veien til bålplassen 
På årsmøte i 2017 ble det vedtatt at vi som gjenytelse for å bruke bålplassen, skal bidra til at veien ned 
dit blir utbedret. Styret har vært i kontakt med grunneier Ola Hovengen i forbindelse med årets bålfest, 
og det er enighet om at foreningen gir et lite økonomisk bidrag til veiutbedring Ola har ordnet. 
 
Vestfjelløypene 
Vestfjelløypene SA er et andelslag for drift av skiløyper i området mellom Knippeset og Vang grense. 
Takket være Vestfjelløypene har vi et utmerket skiløypenett i området. Kvislasyndin Hytteforening 
har tre eierandeler i Vestfjelløypene, og vi støtter også Vestfjelløypene årlig ved å gi et bidrag til drift. 
Kvislasyndin Hytteforening bidrar ved dugnader på løypenettet. Representanter for styret i 
Kvislasyndin Hytteforening har kontakt med Vestfjelløypene for å ivareta våre medlemmers 
interesser. Ønsker fra våre medlemmer om nye løypetraséer er overbrakt Vestfjelløypene. 
 
Selv om Kvislasyndin Hytteforening støtter Vestfjelløypene, er det viktig at alle brukere av skiløypene 
bidrar med sitt løypebidrag og gjerne kjøper egne eierandeler. Hjemmesiden til Vestfjelløypene er 
syndin.no/ski/. 
 
Støtte til andre virksomheter 
Kvislasyndin Hytteforening har tradisjonelt gitt årlig støtte til Kvislavegen og Vestfjelløypene. Styret 
har diskutert om vi bør revurdere hvem vi støtter og med hvor mye. Andre kandidater for støtte kan for 
eksempel være Røde Kors, som har påskebase på Syndinstøga. Støtte til tiltak for bedre miljø og mot 
gjengroing, kan være aktuelt om gode slike tiltak finnes. Videre ser vi behov for gang- og sykkelstier 
over i dag ufremkommelige områder for å knytte turområder sammen. Styret ønsker innspill på hvilke 
virksomheter Kvislasyndin Hytteforening bør støtte fremover, og med hvor mye. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.syndin.no/ski/
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Regnskap 
2016

Budsjett
2017

Regnskap 
2017

Budsjett
2018

Regnskap
pr 30.06.2018

Rev. budsjett 
2018

Budsjett
2019

Balanse
31.12.2015

Balanse
31.12.2016

Balanse
31.12.2017

3910 Medlemskontingent 37 800,00 39 000,00 38 174,94 39 000,00 37 200,00 37 200,00 42 000,00 1200 Utstyr 0,00 0,00 0,00
3920 Donasjoner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1400 Varelager 0,00 0,00 0,00
3930 Tilskudd fra Norsk Tipping Grasrotandelen 0,00 0,00 392,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1801 Andeler i Vestfjelløypene 12 000,00 12 000,00 12 000,00
8050 Renteinntekter 26,28 30,00 20,46 30,00 0,00 0,00 0,00 1900 Kontanter 0,00 0,00 0,00

1920 Bankkonto 22 621,04 25 088,18 31 550,23
Sum inntekter 37 826,28 39 030,00 38 587,80 39 030,00 37 200,00 37 200,00 42 000,00

Sum eiendeler 34 621,04 37 088,18 43 550,23

4001 Årsmøte 1 500,00 1 500,00 1 800,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00
4002 Dugnader 3 562,63 1 000,00 775,10 1 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00 2400 Leverandørgjeld 0,00 0,00 0,00
4003 Bålfest 1 862,00 4 375,00 1 481,90 4 375,00 2 500,00 2 500,00 4 500,00 2910 Mottatt kontingentforskudd 600,00 300,00 0,00
4004 Påskeskirenn 1 504,00 2 000,00 541,00 2 000,00 1 986,40 1 986,40 2 500,00 2921 Avsatt til godtgjøring av styremedlemmer 4 000,00 4 000,00 4 000,00
4005 Andre medlemsarrangementer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 2922 Gjeld til styremedlemmer for utlegg 0,00 0,00 0,00

Sum medlemsarrangementer 8 428,63 8 875,00 4 598,00 8 875,00 4 486,40 6 986,40 15 000,00 Sum gjeld 4 600,00 4 300,00 4 000,00

5500 Godtgjøring for verv i foreningen 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 -4 000,00 0,00 Egenkapital pr 31.12 forrige år 23 360,41 30 021,04 32 788,18
6500 Utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 790,50 2 000,00 3 000,00 Resultat 6 660,63 2 767,14 6 762,05
6700 Kjøp av kontortjenester 384,38 600,00 160,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Egenkapital pr 31.12 dette år 30 021,04 32 788,18 39 550,23
6800 Kontorekvisita 225,00 1 000,00 717,90 1 000,00 0,00 500,00 1 000,00
6810 IT-kostnader 623,13 275,00 441,25 275,00 628,75 628,75 1 000,00 Sum gjeld og egenkapital 34 621,04 37 088,18 43 550,23
6820 Trykksaker og informasjonsmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
6940 Porto 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 100,00 200,00
7100 Reisekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Note 1:
7300 Medlemsverving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Det er nå tatt i bruk kontoplan og kassadagbok. Det er nytt oppsett for resultatregnskap samt
7310 Gaver 0,00 0,00 359,60 0,00 0,00 500,00 700,00 at det  nå også presenteres et balanseregnskap.
7401 Kontingent til Vestre Slidre Hytteforening 4 375,00 4 550,00 4 410,00 4 550,00 0,00 4 340,00 4 900,00
7710 Offentlige gebyrer 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 Note 2:
7720 Møtekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1 000,00 Resultat for 2016 og budsjett for 2017 er korrigert for periodisering av forskuddsbetalt
7770 Bank- og kontogebyrer 23,00 12,00 67,00 12,00 114,00 200,00 200,00 medlemskontingent for kommende år.

Sum foreningsdrift 13 630,51 14 572,00 14 227,75 14 572,00 1 533,25 6 768,75 14 000,00
Note 3:
Regnskapsåret og styremedlemsperiodene er forskjøvet ca ett halvår i forhold til hverandre.

7901 Støtte til Kvislavegen 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Godtgjøring til styremedlemmer følger styreperiodene og har vært utbetalt etter styre-.
7902 Støtte til veien til bålplassen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 periodene. Godtgjøring til styremedlemmer er nå periodisert i regnskapet.
7903 Andeler i Vestfjelløypene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7904 Støtte til Vestfjelløypene 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Sum støtte til andre virksomheter 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 16 000,00 13 000,00

Sum utgifter 35 059,14 36 447,00 31 825,75 36 447,00 19 019,65 29 755,15 42 000,00

Resultat 2 767,14 2 583,00 6 762,05 2 583,00 18 180,35 7 444,85 0,00

Gjeld og egenkapital

Kvislasyndin Hytteforening

Resultatregnskap 01.01.2017-31.12.2017 Balanse pr 31.12.2017

Inntekter Eiendeler

Utgifter

Medlemsarrangementer
Gjeld

EgenkapitalForeningsdrift

Støtte til andre virksomheter

Side 1 av 1
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§ 1 Foreningens formål er å verne om medlemmenes rettigheter og interesser og bidra til positivt samspill 

mellom hytteinteresser, naturvern, stølsdrift og annen aktivitet i området. Foreningen er upolitisk. Den 
skal søke å opprettholde god kontakt med grunneiere og aktuelle styrer og organer. Foreningen har 
ansvar for å vedlikeholde klopper utlagt av foreningen. 

 
§ 2 Foreningens område omfatter de hytter som bruker stølsvegen Hovda - Lostøl - Garvikstøl - Soleikro. 
 
§ 3 Hytteeiere i nevnte område har rett til medlemskap. Innmelding skjer til styret. Medlemsåret følger 

kalenderåret og kontingenten betales innen 15.2. 
  Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.  
 
§ 4 Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlem. Lederen velges ved særskilt valg, for 

ett år om gangen. Styret velges av årsmøtet for 2 år om gangen, men slik at minst 2 medlemmer velges 
hvert år. Varamedlemmet velges for ett år. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når 
minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det føres protokoll fra 
styremøtene. Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmer utover kontingenten. Styret 
tar opp saker som er hjemlet i formålsparagrafen og som reises av medlemmene. Varamedlemmet 
innkalles til styremøtene. Det velges en valgkomité på 3 personer på årsmøtet. 

 
§ 5 Årsmøtet holdes Olsok 29. juli når det faller på lørdag ellers lørdagen før og innkalling pr E-post eller 

post skjer minst 14 dager før. Med innkallingen følger årsberetning og regnskap. Eventuelle forslag til 
endringer må leveres styret minst 2 måneder før årsmøtet. 

  
§ 6 Årsmøtet behandler: 

a. Årsberetningen 
b. Årsregnskap/revisors beretning 
c. Godtgjørelse til det sittende styret 
d. Valg av styre 
e. Valg av revisor 
f. fastsettelse av kontingent 
g. øvrige saker 
h. eventuelt 
 
Hver hytte (hvert matrikkelnummer) har kun 1 stemme. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall 
blant møtets medlemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Årsmøteprotokollen 
underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt av årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes til 
medlemmene. 

 
§ 7 Ekstraordinært medlemsmøte kalles inn når styret eller minst 2/3 av medlemmene krever det. 

Innkallingen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles 
 
§ 8 Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer. 
 
§ 9 Oppløsning av hytteforeningen kan kun behandles av årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer. 

Avstemmingen skal skje skriftlig. 

(Slutt) 
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§ 1 Foreningens har til formål er å verne om medlemmenes felles rettigheter og interesser og rettigheter 

som hytteeiere. 
 
Foreningen skal, innenfor rammer satt av årsmøtet, og bidra til positivt samspill mellom hytteinteresser, 
naturvern, stølsdrift og annen aktivitet i området. Foreningen er upolitisk. Den skal søke å opprettholde 
god kontakt med grunneiere og aktuelle styrer og organer.  
 
Foreningen har ansvar for å vedlikeholde klopper utlagt av foreningen. 
 
Foreningen er partipolitisk uavhengig. Foreningen er tilsluttet Vestre Slidre Hytteforening. 

 
§ 2 Foreningens område omfatter de hytter/eiendommer som har adkomst via Kvislavegen, Midtre Syndin 

øst for Lostøl eller Johmsvegen vest forbruker stølsvegen Hovda - Lostøl - Garvikstøl - Soleikro. 
 
§ 3 Hytteeiere i ovennevnte område har rett til medlemskap. Innmelding skjer til styret. Årskontingenten 

fastsettes av årsmøtet og medlemsåret er kalenderåret. Årskontingenten betales etter påkrav fra styret. 
Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid.Medlemsåret følger 
kalenderåret og kontingenten betales innen 15.2. 

   Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.  
 
§ 4 Foreningen ledes av et styre på 5fem medlemmer og 2to varamedlemmer. Lederen velges ved særskilt 

valg, for ett år omav gangen. StyretØvrige styremedlemmer velges av årsmøtet for 2to år omav gangen, 
menog slik at minst 2to  medlemmer velges hvert år. Varamedlemmenet velges for ett år. Styret 
konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst 3tre medlemmer er til stede. Ved 
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det føres protokoll fra styremøtene. Styret kan ikke, uten 
spesiell fullmakt, forplikte medlemmer utover kontingenten. Styret tar opp saker som er hjemlet i 
formålsparagrafen og som reises av medlemmene. Varamedlemmenet innkalles til styremøtene. Det 
velges en valgkomité på 3tre personer på årsmøtet for ett år av gangen. 

 
§ 5 Årsmøtet holdes Olsok 29. juli når det faller på lørdag ellers lørdagen førpå Syndin lørdag i uke 30. og 

iInnkalling pr E-epost eller brevpost skjer minst 14 dager før. Med innkallingen følger årsberetning og 
regnskap. Eventuelle forslag til endringer i vedtektene må leveres styret minst 2to måneder før årsmøtet. 
 
Årsmøtet ledes av en møteleder valgt ved møtets begynnelse. 

  
§ 6  

 
Årsmøtet  behandlerskal: 
a.1. Behandle Åårsberetningen 
b.2. Årsregnskap/revisors beretningBehandle regnskap i revidert stand 
c.3. Godtgjørelse til det sittende styretBehandle innkomne forslag 
d.4. Valg av styreBehandle planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent 
e.5. Valg av revisorVelge styreleder, styremedlemmer, revisor og valgkomité 
f. fastsettelse av kontingent  
 øvrige saker 
g. eventuelt 

 
Stemmerett forutsetter betalt medlemskap. Hver hytte/eiendom (hvert matrikkelnummer) har kun 1én 
stemme. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall blant møtets medlemmer. Ved stemmelikhet har 
møteleder dobbeltstemme. Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2to medlemmer valgt av 
årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes til medlemmene. 

 
§ 76 Ekstraordinært medlemsmøte kalles inn når styret eller minst 2/3 av medlemmene krever det. 

Innkallingen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. 
 
§ 87 Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer. 
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§ 98 Oppløsning av hytteforeningen kan kun behandles av årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer. 
Avstemmingen skal skje skriftlig. 

(Slutt) 
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§ 1 Foreningen har til formål å verne om medlemmenes felles interesser og rettigheter som hytteeiere. 

 
Foreningen skal, innenfor rammer satt av årsmøtet, bidra til positivt samspill mellom hytteinteresser, 
naturvern, stølsdrift og annen aktivitet i området. Foreningen skal søke å opprettholde god kontakt med 
grunneiere og aktuelle styrer og organer. 
 
Foreningen har ansvar for å vedlikeholde klopper utlagt av foreningen. 
 
Foreningen er partipolitisk uavhengig. Foreningen er tilsluttet Vestre Slidre Hytteforening. 

 
§ 2 Foreningens område omfatter de hytter/eiendommer som har adkomst via Kvislavegen, Midtre Syndin 

øst for Lostøl eller Johmsvegen vest for Soleikro. 
 
§ 3 Hytteeiere i ovennevnte område har rett til medlemskap. Innmelding skjer til styret. Årskontingenten 

fastsettes av årsmøtet og medlemsåret er kalenderåret. Årskontingenten betales etter påkrav fra styret. 
Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid. Årskontingenten 
fastsettes av årsmøtet. 

 
§ 4 Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer. Lederen velges ved særskilt 

valg for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges av årsmøtet for to år av gangen, og slik at 
minst to medlemmer velges hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. Styret konstituerer seg selv. 
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen 
dobbeltstemme. Det føres protokoll fra styremøtene. Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte 
medlemmer utover kontingenten. Styret tar opp saker som er hjemlet i formålsparagrafen og som reises 
av medlemmene. Varamedlemmene innkalles til styremøtene. Det velges en valgkomité på tre personer 
på årsmøtet for ett år av gangen. 

 
§ 5 Årsmøtet holdes på Syndin lørdag i uke 30. Innkalling pr epost eller brevpost skjer minst 14 dager før. 

Med innkallingen følger årsberetning og regnskap. Eventuelle forslag til endringer i vedtektene må 
leveres styret minst to måneder før årsmøtet. 
 
Årsmøtet ledes av en møteleder valgt ved møtets begynnelse. 
 
Årsmøtet skal: 
1. Behandle årsberetning 
2. Behandle regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Behandle planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent 
5. Velge styreleder, styremedlemmer, revisor og valgkomité 

  
Stemmerett forutsetter betalt medlemskap. Hver hytte/eiendom (hvert matrikkelnummer) har kun én 
stemme. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall blant møtets medlemmer. Ved stemmelikhet har 
møteleder dobbeltstemme. Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og to medlemmer valgt av 
årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes til medlemmene. 

 
§ 6 Ekstraordinært medlemsmøte kalles inn når styret eller minst 2/3 av medlemmene krever det. 

Innkallingen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. 
 
§ 7 Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer. 
 
§ 8 Oppløsning av hytteforeningen kan kun behandles av årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer. 

Avstemmingen skal skje skriftlig. 

(Slutt) 
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Foreningens formål 
Foreningen har til formål å verne om medlemmenes felles interesser og rettigheter som 
hytteeiere. 
 
Foreningen skal, innenfor rammer satt av årsmøtet, bidra til positivt samspill mellom 
hytteinteresser, naturvern, stølsdrift og annen aktivitet i området. Foreningen skal søke å 
opprettholde god kontakt med grunneiere og aktuelle styrer og organer. 
 
Foreningen har ansvar for å vedlikeholde klopper utlagt av foreningen. 
 
Foreningen er partipolitisk uavhengig. Foreningen er tilsluttet Vestre Slidre Hytteforening. 
 

Meninger og holdninger 
Styret skal representere foreningen med følgende meninger/holdninger: 

• Angående å beskytte Syndinområdets særpreg som snaufjellsområde og stølsvidde: 
o Soner rundt topper og «urørte» snaufjellsområder bør «fredes» som 

byggefrie soner. Jfr hytteforeningenes forslag til friområde ifm innspill til 
kommunens arealplan. En markagrense er ønsket. 

o Myrer bør bevares og ikke bebygges eller dreneres, pga overvannfordrøyning, 
flora og fauna. 

o Strandsoner rundt Syndinvannene skal være frie med byggefri sone. 
o Mye brukte stier og skiløyper skal reguleres og bevares med byggefri sone. 

Skiløyper skal i minst mulig grad krysses av brøytede veier. 
o Syndinstøga med stedstilpassede bygninger er posititivt for området som 

nærbutikk, serveringssted, moderat overnattingssted og møteplass. 
o Aktiv stølsdrift og tilstedeværelse av hester, kuer, sauer og geiter i området er 

positivt. 
o Beite og andre tiltak som begrenser gjengroing, bør stimuleres. 
o Foruten støler og Syndinstøga, ønskes ikke næringsbygg på Syndin. 
o Grunneiere, utbyggere og andre bør ikke benytte terreng til lagring av 

maskiner, utstyr, byggematerialer, jord- og steinmasser etc lenger enn 
nødvendig. 

o Søppel og byggeavfall på og ved byggetomter, skal kjøres bort fortløpende.  
o Hyttearkitektur på nye hytter bør være stedstilpasset med moderate 

hyttestørrelser og mønehøyder. 
o Lyskultur bør være dempet, spesielt med hensyn til utelys. 
o Bygninger bør ha terrengtilpassede diskrete farger. 
o Kommunen bør normalt ikke gi dispensasjon fra reguleringsplaner, og 

kommunen bør påse at reguleringsplaner og byggetillatelser blir overholdt. 
• Angående veinett: 

o Hele stølsvidda bør være ett bomveisystem med felles «bomring», gjerne i 
regi av et interkommunalt selskap. 

o Hovedveier og hovedsideveier til alle hytteområder skal brøytes, og brøyting 
skal inngå i bomavgiften. Det bør ikke brøytes flere fjelloverganger enn 

 Manifest 
 Versjon 00 – 28.07.2018 

Ingmar Hemsen
13



 

Manifest – Versjon 00 Side 2 av 2 

nødvendig for å nå alle hytteområder. Eksempelvis er det ikke nødvendig å 
brøyte Kvislavegen over fjellet, om det kan kjøres via 
Høyme/Syndinstøga/Lostøl og/eller via Knippesett/Viksyndin/Soleikro. 

o Årskort skal lønne seg for gjennomsnittshytteeieren. 
o Døgnavgift er uønsket. 
o Bilveier bør om mulig ikke brukes til skiløypetraséer. 
o Brøytede veier bør ha færrest mulig krysninger med skiløypetraséer. 
o Hyttefelt-utviklere er ansvarlig for at det dannes fungerende veilag og/eller 

veistyrer for hyttefeltets veier med ordninger for vedlikehold og brøyting. 
• Angående friluftsliv, jakt og fiske: 

o Hytteeierne bør ha mulighet til aktiv jakt og fiske på lik linje med fastboende. 
o Etablerte stier og tråkk i området bør vedlikeholdes og utvikles, slik at 

fjellområdet blir mer tilgjengelig uten at naturkvalitetene forringes. 
o Det bør ikke tillates overnatting i campingvogner og bobiler, foruten ved 

hyttebygging og korttidsbesøk på privat hyttetomt. 
 

Samarbeid og påvirkning 
Styret skal samarbeide med og påvirke: 

• Kommuner 
• Fjellstyrer 
• Veistyrer 
• Løypelag 
• Vestre Slidre Hytteforening 
• Lokale hytteforeninger 
• Røde kors 
• Grunneiere/hyttefeltutviklere/stølseiere 
• Næringsliv i nærområdet 

 

Aktiviteter 
Styret skal arrangere eller legge til rette for foreningsaktiviteter som: 

• Påskeskirenn 
• Bålfest 
• Dugnad på sommerstier 

o Legge ut og vedlikeholde klopper 
o Rydde og merke stier for fotturer 
o Rydde og merke stier for sykkelturer 

 

Informasjon 
Styret skal besørge informasjon ved å: 

• Distribuere viktig medlemsinformasjon på epost til medlemmer (brevpost til de som 
ikke har epost) 

• Drive og vedlikeholde åpen web-hjemmeside om/for foreningen 
• Drive og vedlikeholde lukket Facebookgruppe for medlemmer av foreningen og 

medlemmers familie 
• Drive og vedlikeholde foreningens informasjonstavler 
• Avholde informasjons- og diskusjonsmøter 

Ingmar Hemsen
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Behandlingsansvarlig 
Styrets leder er på vegne av Kvislasyndin Hytteforening behandlingsansvarlig for selskapets 
behandling av personopplysninger. 
 

Personopplysninger som lagres 
For eiendommer i foreningens nedslagsområde samles inn fra åpne kilder og lagres: 

• Vei- og/eller matrikkeladresse 
• Dato for siste tinglysning 
• Navn og fødselsdato for nåværende eier(e) 
• Navn og fødselsdato for forrige eier(e) 

 
For medlemskap samles fra opplysninger gitt fra hovedmedlem og lagres: 

• Vei- og/eller matrikkeladresse til hytteeiendom 
• Navn, fødselsdato, epostadresse, mobiltelefon og bostedsadresse for hoved- og 

bimedlemmer 
• Navn, fødselsdato, epostadresse og mobiltelefon for familiemedlemmer 

 
Vi lagrer i tillegg: 

• Fakturering og transaksjoner i forbindelse med kontingentbetaling 
• Bankkontonummer til styremedlemmer og betalingsmottakere 
• Medlemsaktivitet i forbindelse med verv, dugnader og arrangementer  
• Korrespondanse med medlemmer 
• Hvem som har fått tilgang til foreningens lukkede facebook-gruppe 

 

Formål med behandlingen: 
• Oppfylle avtale om medlemskap 
• Oppfylle regnskapslov 
• Medlemsverving 

 

Sikkerhet og utlevering 
Vi oppbevarer kontaktinformasjonen på en sikker måte og slik at den blir værende i 
foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benytter vi kun for å informere om 
foreningens aktiviteter. Medlemslister offentliggjøres kun med hytteadresser, da 
personnavn og kontaktopplysninger ikke offentliggjøres. 

 Personvernerklæring 
 Versjon 01 – 25.05.2018 
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Bekkefaret 1 

Bekkefaret 3 

Bekkefaret 6 

Bekkefaret 7 

Bekkefaret 11 

Bekkefaret 13 

Bekkefaret 15 

Bekkefaret 16 

Bekkefaret 17 

Bjørkelivegen 1 

Bjørkelivegen 6 

Bjørkelivegen 27 

Bjørkelivegen 29 

Bjørkelivegen 31 

Djupedalsvegen 15 

Djupedalsvegen 17 

Djupedalsvegen 20 

Djupedalsvegen 28 

Djupedalsvegen 31 

Djupedalsvegen 33 

Djupedalsvegen 40 

Djupedalsvegen 43 

Djupedalsvegen 45 

Duratjednbakkin 11 

Duratjednbakkin 19 

Duratjednbakkin 22 

Duratjednbakkin 24 

Duratjednbakkin 26 

Duratjednbakkin 32 

Duratjednbakkin 36 

Duratjednbakkin 42 

Duratjednbakkin 46 

Duratjednbakkin 52 

Duratjednbakkin 53 

Duratjednbakkin 55 

Gardvikstølvegen 85 

Gardvikstølvegen 89 

Gardvikstølvegen 91 

Gardvikstølvegen 93 

Gardvikstølvegen 117 

Gardvikstølvegen 119 

Gardvikstølvegen 27/2 

Gardvikstølvegen 128 

Gardvikstølvegen 135 

Geitebergvegen 1 

Geitebergvegen 11 

Geitebergvegen 31 

Geitebergvegen 43 

Geitebergvegen 55 

Geitebergvegen 57 

Grønehallvegen 3 

Grønehallvegen 4 

Grønehallvegen 7 

Grønehallvegen 15 

Grønehallvegen 21 

Grønehallvegen 23 

Grønehallvegen 25 

Grønehallvegen 26 

Grønehallvegen 27 

Grønehallvegen 32 

Gudbrandstølvegen 22 

Heimhaugvegen 15 

Heimhaugvegen 29 

Heimhaugvegen 31 

Heimhaugvegen 33 

Heimhaugvegen 35 

Heimhaugvegen 49 

Heimhaugvegen 58 

Heimstølvegen 15 

Heimstølvegen 16 

Heimstølvegen 17 

Heimstølvegen 32 

Hemsenvegen 2 

Hemsenvegen 23 

Hemsenvegen 28 

Hemsenvegen 30 

Hemsenvegen 45 

Hemsenvegen 55 

Hemsenvegen 59 

Hemsenvegen 63 

Hemsenvegen 65 

Hemsenvegen 67 

Hemsenvegen 69 

Hemsenvegen 106 

Hemsenvegen 133 

Hølteåsvegen 8 

Hølteåsvegen 68 

Hølteåsvegen 82 

Hølteåsvegen 114 

Hølteåsvegen 117 

Hølteåsvegen 119 

Hølteåsvegen 120 

Hølteåsvegen 145 

Hølteåsvegen 147 

Johmsvegen 1558 

Johmsvegen 1593 

Johmsvegen 1609 

Johmsvegen 1646 

Johmsvegen 1648 

Johmsvegen 1773 

Johmsvegen 1779 

Johmsvegen 1808 

Kvislavegen 429 

Kvislavegen 566 

Kvislavegen 688 

Kvislavegen 707 

Kvislavegen 722 

Kvislavegen 746 

Kvislavegen 750 

Kvislavegen 756 

Kvislavegen 758 

Kvislavegen 760 

Kvislavegen 762 

Kvislavegen 763 

Kvislavegen 777 

Kvislavegen 778 

Kvislavegen 779 

Kvislavegen 780 

Kvislavegen 782 

Kvislavegen 783 

Kvislavegen 784 

Kvislavegen 790 

Kvislavegen 796 

Kvislavegen 796 

Kvislavegen 798 

Kvislavegen 799 

 Medlemsoversikt 
 Status pr 30.06.2018 
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 betalende medlemmer merket grønt 
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Kvislavegen 800 

Kvislavegen 802 

Kvislavegen 804 

Kvislavegen 807 

Kvislavegen 808 

Kvislavegen 810 

Kvislavegen 812 

Kvislavegen 814 

Kvislavegen 817 

Kvislavegen 819 

Kvislavegen 821 

Kvislavegen 828 

Kvislavegen 1056 

Kvislavegen 1063 

Kvislavegen 1069 

Kvislavegen 1071 

Kvislavegen 1085 

Kvislavegen 1087 

Kvislavegen 1133 

Kvislavegen 1136 

Kvislavegen 1138 

Kvislavegen 1140 

Kvislavegen 1159 

Kvislavegen 1168 

Kvislavegen 1170 

Kvislavegen 1171 

Kvislavegen 1177 

Kvislavegen 1180 

Kvislavegen 1189 

Kvislavegen 1190 

Kvislavegen 1201 

Kvislavegen 1204 

Kvislavegen 1207 

Kvislavegen 1209 

Kårstadstølvegen 6 

Kårstadstølvegen 9 

Kårstadstølvegen 13 

Kårstadstølvegen 17 

Kårstadstølvegen 21 

Kårstadstølvegen 49 

Liastølane 56 

Liastølane 58 

Liastølane 60 

Liastølane 62 

Midtre Syndin 339 

Midtre Syndin 341 

Midtre Syndin 343 

Midtre Syndin 352 

Midtre Syndin 354 

Midtre Syndin 357 

Midtre Syndin 9/67 

Midtre Syndin 9/64 

Midtre Syndin 9/65 

Midtre Syndin 389 

Midtre Syndin 393 

Midtre Syndin 395 

Midtre Syndin 407 

Midtre Syndin 409 

Midtre Syndin 411 

Midtre Syndin 420 

Midtre Syndin 423 

Midtre Syndin 425 

Midtre Syndin 430 

Rennefjellvegen 12 

Rennefjellvegen 14 

Rennefjellvegen 20 

Rennefjellvegen 24 

Rennefjellvegen 25 

Rennefjellvegen 27 

Rennefjellvegen 29 

Rennefjellvegen 31 

Rennefjellvegen 33 

Rennefjellvegen 35 

Rennefjellvegen 37 

Rennefjellvegen 38 

Rennefjellvegen 39 

Rennefjellvegen 40 

Rennefjellvegen 41 

Rennefjellvegen 42 

Rennefjellvegen 43 

Rennefjellvegen 44 

Rennefjellvegen 45 

Rennefjellvegen 47 

Rennefjellvegen 49 

Rennefjellvegen 50 

Rennefjellvegen 52 

Rennefjellvegen 54 

Rennefjellvegen 56 

Rennefjellvegen 57 

Rennefjellvegen 58 

Rennefjellvegen 59 

Rennefjellvegen 60 

Rennefjellvegen 61 

Rennefjellvegen 62 

Rennefjellvegen 63 

Rennefjellvegen 64 

Rennefjellvegen 65 

Rennefjellvegen 66 

Rennefjellvegen 67 

Rennefjellvegen 68 

Rennefjellvegen 69 

Rennefjellvegen 70 

Rennefjellvegen 71 

Rennefjellvegen 72 

Rennefjellvegen 73 

Rennefjellvegen 74 

Rennefjellvegen 75 

Rennefjellvegen 76 

Rennefjellvegen 99 

Rennefjellvegen 104 

Rennefjellvegen 106 

Sleddevegen 3 

Sleddevegen 12 

Sleddevegen 13 

Sleddevegen 15 

Sleddevegen 17 

Sleddevegen 19 

Sleddevegen 23 

Sleddevegen 24 

Sleddevegen 27 

Svarthamar uten veinavn 13/17 

Svarthamar uten veinavn 13/18 

Svarthamar uten veinavn 13/19 

Svarthamar uten veinavn 13/20 

Svarthamar uten veinavn 13/21 

Svarthamar uten veinavn 13/23 

Svarthamar uten veinavn 15/6 

Svarthamar uten veinavn 15/7 

Svarthamar uten veinavn 15/8 

Svarthamar uten veinavn 15/9 

Svarthamar uten veinavn 16/21 

Svarthamar uten veinavn 16/24 

Svarthamarvegen 9 

Svarthamarvegen 11 

Svarthamarvegen 13 

Svarthamarvegen 15 

Svarthamarvegen 17 

Svarthamarvegen 19 

Svarthamarvegen 21 

Svarthamarvegen 25 

Svarthamarvegen 31 

Svarthamarvegen 41 

Svarthamarvegen 47 

Svarthamarvegen 49 

Svarthamarvegen 51 

Svarthamarvegen 60 

Svarthamarvegen 61 

Svarthamarvegen 62 

Svarthamarvegen 70 

Svarthamarvegen 71 
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Svarthamarvegen 72 

Svarthamarvegen 81 

Svarthamarvegen 83 

Svarthamarvegen 88 

Synhaugvegen 10 

Synhaugvegen 12 

Synhaugvegen 25 

Synhaugvegen 27 

Synhaugvegen 28 

Synhaugvegen 30 

Synhaugvegen 32 

Synhaugvegen 34 

Synhaugvegen 38 

Synhaugvegen 40 

Synhaugvegen 41 

Synhaugvegen 42 

Synhaugvegen 51 

Synhaugvegen 53 

Synhaugvegen 55 

Synhaugvegen 57 

Synhaugvegen 58 

Synhaugvegen 59 

Synhaugvegen 60 

Synhaugvegen 61 

Synhaugvegen 78 

Vidsynvegen 5 

Vidsynvegen 10 

Vidsynvegen 16 

Vidsynvegen 25 

Øyråkervegen 13 

Øyråkervegen 15 

Øyråkervegen 16 

Øyråkervegen 27 

Øyråkervegen 28 

Øyråkervegen 32 

Øyråkervegen 34 

Øyråkervegen 41 

Øyråkervegen 46 

Øyråkervegen 85 

Øyråkervegen 87 
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Vestre Slidre Kommune og Vestre Slidre Hytteforening 

Utviklingsinitiativet 2014-15 

 

Arbeidsgruppen 
Felles dugnadsarenaer – stier/løyper  

 
Rapport 4 – juni 2018 
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1. Status og framdriftsrapport 
  
Rapport nr. 4 fra Dugnadsgruppa er en kort status og framdriftsrapport. Vi viser til rapport nr. 3 fra juni 2016 
for mer utførlig informasjon. I denne rapporten er ikke kart over stiene tatt med.   
  
1.1 Kartinformasjon til Turweb Valdres 
 
Gruppen har ønsket å avvente med å legge ut/oversende oversikt over stiene som er ferdige til 2018.  Vi vil 
også forsøke å ta med noen bilder fra stiene. Vi vil levere første kart – og sti informasjon til Turweb i Valdres i 
2018.   
 
1.2 Økonomi og utstyr 
 
Gruppen har fra Vestre Slidre Hytteforening blitt lovet kr. 10 000 til klopper og skilt mm og opp til kr. 20 000 til 
evt. gravemaskiner/arbeider på stien fra Strø til Tagadn for 2018. Valdres Natur -og Kulturpark vil også kunne gi 
oss midler til skilt og kloppeproduksjon inntil 10 skilt og 8-10 klopper på 4 meter. Vi har fremdeles 14 klopper 
på 4 meter og fire på 2 meter liggende på Kvislavegen på heimsida. De vil bli kjørt ut eller lagt ut i 2018 eller 
2019.  Foreløpig har de som deltar på dugnadene brukt eget utstyr (spett, motorsager etc.) til dugnadene. Det 
er nå gitt tilsagn fra VSH på midler til innkjøp av dette før sommeren 2018. Det er meget bra! 

 
1.3 Avsluttede prosjekter merket gule. Nye påbegynte tiltak merket rødt 
 

Tiltak Status Oppgaver Ansvar Kommentarer 
Sti fra Pyttingen til 
Kruk  

3 skilt/stolper er 
levert.  

Stiene ble merket 
sommer 2016 

Midtre Syndin HF 
v/Lars  

Gjelder på snaufjellet 
over ca. 1300 moh. 

Sykkel – og 
gangsti rundt 
Midtre Syndin.  

Skilt er levert samt 
32 meter med 
klopper.  
  
 

Stiene er ryddet og 
kloppet høst 2017.    
Utkjøring av noen 
klopper påsken 2018 
eller 2019 og endelig 
dugnad høst 2018 eller 
vinter 2019. 
 

Midtre Syndin HF 
v/Lars 

Stien går i opparbeidet 
trase mellom stølene 
Svult og Soleikro. Lengde 
2.6 km. Stor 
dugnadsinnsats i 2017. 
Mediaomtale. 
 

Tur rundt 
Fiskeløyse  
(gå og sykkel) 

Skilt/stolper er 
levert 

Stiene er ryddet og 
skiltet.  

Leder i Fiskeløyse 
Hyttekomité Per 
Kristian Borgli  

2 nye skilt ønsket – 
merket fra 
Kvislasyndinveien. 

Sti fra Kvithaugen 
til Jaslangen 

  Det er gjennomført mye 
spetting langs stien.  
Utkjøring av klopper 
vinter 2018 eller vinter 
2019. Dugnad på stien 
sommer/høst 2018 

Støls- og 
hytteeiere, 
sammen med flere 
Hyttevelforeninger.  
  

Samarbeid med 
Fjellstyret. 
Prosjekt også i 2018. 

Sonjastien fra 
Sonjavarden til 
Syndinstoga   

Stiene er ryddet, 
vardet, merket og 
skiltet. 

Klopper kjørt ut januar 
2016. Stien er ferdig 
lagt.  

Kvislasyndin HF v/ 
Arne 

Det vil bli satt opp en 
gapahuk ved stien i 2018 
ca. 200 meter fra veien 
av Vestfjelløypene i 2018 

Jettegryte ved 
Søndre Syndin  

Merket og ryddet 
sti 

Ingen flere Arne/Lars Ferdig. Settes opp et 
opplysningsskilt i 2018 
va Jettegryten er i 2018. 

Sti fra 
Rennefjellveien til 
Høymisfjellet 

Merket med hvitt 
og kloppet. ca. 2 
km lang. 

Merket og kloppet 
sommer 2017. Gjenstår 
å kjøre ut noen klopper 
vinter 2018 

Arne/Nils Kårstad Treffer Sonjastien på 
Høymisfjellet 

Ingmar Hemsen
20



1.4 Nye tiltak 
 

Tiltak Status Oppgaver Ansvar Kommentar 

1. Sti fra Kvithaug til 
nordenden av 
Svenskefjorden.  

Delvis sti. Vanskelig 
tilgjengelig. Ca. 3 
km. Ikke besiktiget 
ennå.  

Stien mangler 
merking og skilting. 
Kontakt: Ole 
Haakon Opperud 
oppole@online.no 

Avklares i 
gruppa 

Prosjekt avventes 
inntil prosjekt 
Stølsruta evt. 
iverksettes 

2. Sykkelsti fra Strø til 
Tagadn – langs østside 
Helin – ca. 1.5 km. 

Synfart av Eyvind 
Lome og Arne 
Fagerlie i juni 2018 
Mye rydding av 
vegetasjon og en 
del spetting av 
stein. Vurdering av 
klopping for 2019. 

   

Kontakt: Ole 
Høyne. 

Og Kenneth 
Monsen, Fjellstyret 

 

 

 

Avklares med 
setergrenda 
på Strø 

Lokalt ansvarlig  
Eivind Lome. Stien 
kan bli meget bra!  

3. Stier i Syndin og 
Fiskeløyse området. 

Dugnadsgruppa vil 
sammen med 
Kvislasyndin 
Hytteforening 
vurdere rydding og 
evt. merking av 
flere stier i 
området.    

  Arne Fagerlie og 
styret i 
Kvislasyndin 
Hytteforening vil 
ha befaring i juli 
2018 

 
Tidligere prosjekt om sykkelsti rundt Vasetvannet har vi tatt ut av gruppas mandat. Likeledes sti/sykkelsti fra  
Grunkeveien – Bakliveien som gjør det mulig å sykle Storfjorden rundt.  
 
Det ville vært spennende å få til en gang/sykkelsti som gjorde det mulig å sykle rundt hele KRUK – fra 
Syndinstoga nord i Nordre Syndin og over til Helinveien, langs Helin og til Strø. Da ville en sluppet å sykle helt 
ned til Vang. Men dette er et større prosjekt som ligger i Vang Kommune. Vi kommer tilbake til dette 
prosjektet.  
 
1.5 Sittegrupper/Gapahuk/rasteplasser langs stiene/løypene 
 
Vestfjelløypene vil i 2018 sette opp en Gapahuk 200 meter inn på Sonjastien fra Kvislavegen til bruk hele året. 
Gruppen ønsker også å sette opp noen sittegrupper og tilrettelegge enkle rasteplaster der dette er naturlig 
langs start- og sluttpunkter og i naturlige hvilepunkter langs løypene/stiene. Trykkimpregnerte bord kan settes 
på aktuelle steder langs Syndin vannene og Fiskeløyse, men ikke i stiene i høyfjellsterrenget. (Kruk og 
Sonjavarden).   
 
  

mailto:oppole@online.no
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1.6 Stølsruta – spennende prosjekt 
 
DNT Valdres og Valdres Natur – og Kulturpark planlegger å legge til rette en vandrerrute gjennom Stølsvidda i 
Valdres. Fra DNT hytta Thomashelleren i Tisleidalen til Merket på Golsfjellet. Ca. 5.5 mil totalt. De har forespurt 
Dugnadsgruppa om vi kan bistå med vår kompetanse og hjelp ettersom store deler av stien vi gå gjennom vårt 
område. Vi har sagt ja til dette og ser frem til samarbeid. 
  
1.7 Nasjonalsti over Grønsennknippa 
 
Gruppen ble i sin tid forespurt om å bistå ved evt. tilrettelegging, dersom stien over Grønnsennknippa fikk 
status som Nasjonalsti. Vi har ikke hørt noe mer om dette. 
 
1.8 T-skjorteprosjekt – «Jeg var med på dugnad» 
 
Gruppen vår ønsker å starte et T-skjorte prosjekt for å belønne og motivere til økt dugnadsarbeid i område 
vårt. Vi har sendt Valdres – Natur og Kulturpark og DNT Valdres et forslag og håper de kan søke om midler fra 
div. stiftelser eller andre aktuelle. Dugnadsgruppa kan stå for selve utforming og produksjon, da vi har gode 
forbindelser med både Stormberg, Bergans og Norrøna. Prosjekt til ca. kr. 40 000,-. Produsere 200 stk. muligens 
flere. 
  
 
Juni 2018/rapport 4 fra arbeidsgruppen DUGNAD 
 
Lars Mørk Kjartan Øye Tom Fremstad   Arne Fagerlie  Torgeir Tvedt 
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