
REFERAT FRÅ ÅRSMØTE, 02.02.16. Spinneriet kl 19.30. 
 

Det møtte 36 stk på årsmøte, møte var ope for alle så her var nokon som ikkje er medlemmer.  

 

Svanhild Hjorteland Gbada opna årsmøte og ønska velkommen og orienterte om programmet 

for kvelden. Ho presenterte styret i turlaget. 

 

Sakliste: 

1. Godkjenne innkalling og sakliste 

2. Val av møteleiar og referent 

3. Årsmelding m/økonomi 

4. Innkomne saker 

5. Orientering om Viglesdal – bygging og tilskot 

6. Val 

1. Innkalling og sakliste vart godkjent.  

Årsmøtepapira er ikkje sendt ut til alle medlemmer, det er annonsert i Strandbuen og på 

heimesida til STF og Facebook, og det er hengt opp plakatar. Årsmøteinnkalling/årsmelding 

har lege tilgjengeleg på heimesida til STF og i biblioteka på Hjelmeland og i Årdal som 

annonsert. Innkalling er og sendt til dei medlemmene som STF har e-postadresse til.  

 

2. Svanhild Hjorteland Gbada vart vald til møteleiar og Anne Kari Skogerbø til referent. 

 

3. Leiar Svanhild Hjorteland Gbada orienterte om året og tok for seg noko frå årsmeldinga. 

2015 har vore Friluftslivet år. Hadde opningsarrangement den dagen Friluftslivets år vart 

markert starta 13. januar. Tur til Håvehammar, servering av suppe og bading. Mange 

frammøtte til tross for hagl, torever og straumbrot. I Friluftslivets år har me hatt 

fotokonkurranse. Vilkår er at bilda blei tatt i Hjelmeland kommune i løpet av 2015, motivet 

var fritt. Me hadde to klassar – barn og vaksne. Bare fått foto frå vaksne fotografar. 

Premieutdeling seinare i kveld. Har hatt 16 arrangement med ca 700 deltakarar inkl. Litteratur 

saman med kommunen med Elg-konsert, Finn fram dag mm.  

Hjelmeland Turlag har ansvar for tilsyn/drift av hyttene i Viglesdal. Dugnaden i april hadde til 

saman 13 deltakarar på kortare eller lengre oppmøte.  

Gapahuken på Bjødnabu er ferdig i 2015, har lagt tretak. Vær så god å bruk den! 

Turlaget la ut turpost i gapahuken ved Ritlandskrateret. Har hatt ca 770 deltakarar frå slutten 

av mai og ut året. Trekker ein vinnar, premieutdeling nå på årsmøte.  

Nokon frå styret har delteke på ambassadørkurs og grunnleggande turleiarkurs.  

Marknadsføring av turar er gjort via plakatar, Facebooksida vår, heimesida til Stavanger 

Turistforening, trykksaker frå STF og e-post. Ikkje hatt annonser. Årsmøtedeltakarane syns 

dette var ein grei måte, treng ikkje betale for annonser i lokalavisa.  

Styret takkar dei som har vore med og gjort dugnadsjobbar, i Viglesdal, på arrangement og 

turar.  

 

Økonomi; kasserar Lars Frønsdal hadde meldt forfall, leiar i laget la difor fram rekneskapen 

for 2015. Turlaget har ca kr 140.000,- på konto, fordelt på driftskonto og annan konto. Bra 

økonomi sjølv om me har investert i gapahuk dei siste åra. Fom 2016 blir her ikkje tilskot frå 

STF (eventuelt eit grunnbeløp og ikkje meir) jf nye retningslinjer mellom STF og lokale 

turlag. Lag med god økonomi skal ikkje få stort tilskot i tillegg viss ein ikkje budsjetterer med 

eit behov.  

Sjølve drifta i 2015 har gått ca i 0,- reelt. Rekneskapen viser eit underskot på vel kr 13.000,-. 

Men me har hatt utgifter til Lykteturen som me fekk tilskot til. Tilskotet blir ikkje utbetalt før 

i starten av 2016, difor går 2015 i minus.  



Budsjett 2016. Hjelmland Turlag har budsjettert med at dei fleste turar er gratis. Dersom ein 

har kostnadar med turen, skal deltakarane betale, elles gratis. Ein mister her ei inntektskjelde. 

2015 er første år me ikkje har tatt betaling for turane. Turlaget ønskjer lågterskeltilbod og har 

difor gratis turar mest mogleg. I budsjett for 2016 er det sett opp mindre/ikkje noko tilskot frå 

STF. Turlaget trudde det ikkje var tilskot i det heile. Anne Katrine Lycke frå STF trudde her 

kanskje var eit grunnbeløp til alle. Budsjettert med noko investering ved gapahuken, ønskjer å 

legge noko singel el. utanfor og få til eit flatare parti der det går an å sitje utanfor gapahuken. 

Nå er her nokså skakt og skeivt, og vått på nedsida mot vatnet. 

Årsmelding og økonomi vart godkjent.  

 

4. Innkomne saker. 

Det er ikkje kome inn nokon saker. 

 

5. Orientering om Viglesdal. 

Anne Kathrine Lycke frå STF orienterte. I samband med at STF fylte 125 år i 2012 ønska dei 

seg fleire nye hytter. Ei av dei var bla betjent hytte i Viglesdal. Ei slik hytte er dyr. Ein vil 

difor ta utbygging i fleire trinn. Først ønskje ein å bygge ei ”sovehytte”. Planen var å rive den 

eldste hytta og bygge sovehytta på same tomta. Når byggesøknaden vart sendt til kommunen, 

fekk ein beskjed om å analysere bla rasfaren. Tunet ligg i dag der det er kome ned ein del stein 

i åras løp. Store steinblokker ligg rundt tunet. Reglar er endra og blitt strengar, slik at no får 

ein ikkje bygge på område der det er fare for ras i ein 500 års periode.  

Ein må difor sjå på alternativ plassering. Det blir ikkje bygging i 2016 som planlagt. Nå må 

STF diskutere med grunneigarane att om eventuell ny plassering. Det blir nok ei synfaring 

med STF, fagfolk og grunneigarar for å sjå på alternativ plassering. Det er ei utfordring, lengre 

inn i dalen blir her smalare i høve til fare for ras. Ein ser at her er gamle elvelaup, i desse er 

det myrlendt og vått, og dagens bekk aukar veldig ved flaum. Her er ein tørrare rygg ut mot 

Storånå. Elles er det stor fin flate lengre mot vatnet i nærleiken av den ytste grunneigarhytta, 

men her er mykje fornminne. Dersom ein nå skal bygge ein annan stad enn på gamal tomt, må 

ein ta høgde for at ein etter kvart skal ha plass til heilt nytt tun på ny plass. Dersom ny hytte 

skal byggast ein heilt ny plass, skal då den eldste hytta rivast likevel? Dette er ting ein må sjå 

på etter kvart.  

 

Her kom kommentar frå deltakar på årsmøte at Grasdalen skal ut av drift/rivast i 2016. Har 

vore periode der det ikkje har vore verken lys eller ved. Det er ikkje bra når turgåarar kjem til 

ei hytte dei reknar med er i drift. Det blir langt strekk utan hytte mellom Melands Grønehei og 

neste hytte. Hjelmeland Turlag bør stå på for å få til alternativ i dette heieområdet!! 

 

Hjelmeland Turlag søkte om støtte til bygging av hytte i Viglesdal frå Marine Harvest-fondet. 

Fått løyving på kr 100.000,-. Desse må ikkje brukast i 2016, får ein til ei investering i løpet av 

dei neste par åra så kan ein få nytte desse pengane.  

 

6. Val.  

Valkomiteen har bestått av Astrid Rosså, Solfrid Laugaland og Elisabeth H. Nessa har vore 

representant frå styre i valkomiteen. Alle i valkomiteen var på årsmøte, Elisabeth H. Nessa 

presenterte valkomiteen sitt forslag.   

 

Svanhild Hjorteland Gbada er på val som leiar, Anne Kari Skogerbø, Leo Mikalsen, Lars 

Frønsdal og Petter Mæland er på val. Petter Mæland har sagt nei til attval etter 2 år i styret. 

Dei andre har sagt ja til attval. Svanhild har sagt ja til å vere leiar. Valkomiteen har fått ja til å 

stille i styret frå Linda Kristin Viken for 2 år. Det var ikkje benkeforslag frå årsmøte. 

 



Årsmøte valde Svanhild Hjorteland Gbada til leiar for 1 år, ho er vald inn i styret for 2 år tom 

2016. Linda Kristin Viken ny for 2 år. 

Styret, som vart samrøystes valt, er som følgjer: 

 

Svanhild Hjorteland Gbada  2 år 2015/2016 1 år som leiar, ikkje på val i styret 

Torunn Munthe   2 år 2015/2016 ikkje på val 

Elisabeth Hausken Nessa  2 år 2015/2016 ikkje på val 

Anne Kari Skogerbø    2 år 2016/2017 attval 

Leo Mikalsen     2 år  2016/2017 attval 

Lars Frønsdal    2 år 2016/2017 attval 

Linda Kristine Viken   2 år 2016/2017 ny 

 

Styret konstituerer seg sjølv på første styremøte. 

 

Valkomité: nytt val kvart år. Solfrid Laugaland sit eit år til, Petter Mæland vart valde direkte 

av årsmøte, går ut av styret. Styret sin representant vert velt av styret sjølv.  

 

Deretter var det premieutdeling. 

Vinnar som vart trekt ut på turposten ved Ritlandskrateret var ikkje til stades. Torger 

Sandkleiva frå Kverneland. Har vore i kontakt med han. Glad vinnar av turkart over 

Hjelmelandsheiane.  

 

Vinnarar av fotokonkurransen i ”Friluftslivets år”. Hjelmeland Turlag hadde kåra ein vinnar 

og Suldal Foto hadde kåra ein vinnar. Det var mykje dei same bilda som var med i innspurten, 

men to ulike vinnarar.  

Vinnarane fekk sitt bilde innrama, i tillegg til tursekk og turkart over Hjelmeland.  

Hjelmeland Turlag hadde eit bilde frå Eldfinn Austigard på vinnarplass. 

Suldal Foto hadde bilde frå Trond Laugaland på vinnarplass.  

 

Så takka ein dei som har vore kjentmenn/guidar på turar;  

Astrid Vormeland tur til Vormeland, Sissel og Reidar Helgesen til Kodl, Ingebjørg Vik 

Laugaland Ritlandskrateret og Øyvind Kleppa og Anne Berit Verpe til Verpekassen.  

Gåva var ullbuff eller ullsokkar.  

 

Etterpå takka ein Petter Mæland for 2 års innsats i styret. Han fekk ullbuff og ullsokkar som 

takk.  

 

Presentasjon av delar av turprogram 2016 ved Svanhild H. Gbada. Her er spreiing geografisk, 

kveldsturar og dagsturar. Fleire familiearrangement, og samarbeidsprosjekt med kulturkontor, 

Suldal Turlag mm. Nemnt bla opning av utbetring av Prestavegen i Årdal der det og skal vere 

konsert med Vamp, 4. juni.  

 

Matpause: heimelaga tomatsuppe med mange slag tilbehør laga av Roy Munthe. Brød til. Saft 

og kaffi.  

 

Deretter hadde Jarle Lunde frå Suldal Foto bildeforedrag om fotografering og 

naturopplevingar. Her var bilde av landskap, av aktivitetar ute i naturen, makrofotografering 

mm. Ein fekk tips om vinklar å ta bilde i, ulikt lys på ulike tider av døgnet og ein blei minna 

om at ein har mykje flott i nærområda våre, heilt inn på plenen. Nyt naturen og turen og få 

med deg det rundt deg. Ikkje nødvendig med ekspedisjonar. Her var både foto og små 

filmsnuttar av ulike dyr og fuglar.  



 

 

Turkalenderen/turprogrammet til Hjelmeland Turlag for 2016 var kopiert opp og vart delt ut 

på årsmøte.  

 


