
Referat fra årsmøte for 2021 i VTSA i perioden 28. april til 6. mai. 2022. 

Med god erfaring fra i fjor ble møtet også denne gang gjennomført digitalt. Det har følgelig 

ikke vært mulig å delta på årsmøtet for andre enn de som faktisk står i medlemsregisteret. 

Styret i VTSA ønsker å takke alle medlemmer for bred støtte til arbeidet som er gjort det 

siste året generelt, til gjennomføringen av og ikke minst deltakelsen i årsmøtet. I samtlige 

saker det er votert over, har styrets forslag til vedtak blitt vedtatt med solid flertall. Vi som 

sitter i styret er ydmyke i forhold den tilliten medlemmene viser når de velger å stole på våre 

vurderinger i den enkelte sak. 

 

103 unike deltakere er registrert i årsmøtet. Dette antallet utgjør mer enn 20% av de 

stemmeberettigede medlemmene og det er meget bra. Disse har deltatt i enten 1. og/eller 

2.del av møtet. Dette betyr at sum avgitte stemmer har variert noe fra sak til sak. 

Samtlige årsmøtedokumenter var utsendt pr epost til alle medlemmer. I tillegg var de 
samme dokumentene publisert på vtsa.no.  Møteleder har vært Ole Engebretsen.   
 

 

Sak A: Godkjenning av innkalling, sakliste og møteform 
Innkalling, saksliste og møteform ble godkjent med 88 stemmer. Ingen stemte mot.   
 
Sak B: Valg av møteleder 
Styrets forslag var Ole Engebretsen. Ingen andre forslag var fremmet. 
Forslaget ble vedtatt med 88 stemmer. Ingen stemte mot. 
 
Sak C: Godkjenning av saksliste 
Sakslista ble godkjent med 88 stemmer. Ingen stemte mot. 
 
Sak D: Godkjenning av referent 
Styrets forslag var Tore Watterdal. Ingen andre forslag var fremmet. 
Forslaget ble vedtatt med 87 stemmer. En stemte blankt og ingen mot. 
 
Sak E: Valg av tellekorps 
Styrets forslag var Anders A. Fretheim og Hanna V. Moen. Ingen andre forslag var fremmet. 
Forslaget ble vedtatt med 88 stemmer. Ingen stemte mot. 
 
Sak F: Valg av to personer til å signere protokoll 
Styrets forslag var Dag Finn Erlandsen og Bernt Prøsch. Ingen andre forslag var fremmet. 
Forslaget ble vedtatt med 88 stemmer. Ingen stemte mot. 
 
Sak G: Vedtaksendring. Ekstern revidering av regnskapet. 
Styrets forslag går ut på å flytte dette ut til et eksternt profesjonelt firma. 
Forslaget ble vedtatt med 84 stemmer. 3 stemte mot og 1 blankt. 
 
Sak H: Årsberetning 
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Årsberetningen ble godkjent med 85 stemmer. 1 stemte mot og 1 blankt. 
 
Sak I: Godkjenning av regnskap 
Regnskapet ble godkjent med 87 stemmer. Ingen stemte mot. 
 
Sak J: Årets overskudd 
Styrets forslag var at årets overskudd overføres til fri egenkapital. 
Forslaget ble vedtatt med 86 stemmer. 1 Stemte mot. 
 
Sak K: Budsjett 
Budsjettet ble vedtatt med 86 stemmer. 1 stemte mot. 
 
Sak L: Godkjenning av handlingsplan 
Planen ble godkjent med 84 stemmer. 1 stemte mot og 2 blankt. 
 
Sak M: Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag. 
 
Sak N: Valg av revisor 
Styrets forslag var å engasjere Gudbrandsdal revisjon AS til å foreta revisjonen. 

Forslaget ble vedtatt med 86 stemmer 1 stemte mot. 
 
Sak O: Valg  
Forslag fra valgkomitéen på nytt styre er: 
 Styreleder (fritt blant medlemmer) Dag Gøran Moen 1 år (ny) 
 Fritt blant medlemmer Håvard Linækkeren 2 år 
 Fritt blant medlemmer Odd Egil Pedersen 2 år (ny) 
 Turistbedriftene Erik Alver 1 år 
 Fritt blant medlemmer Bente Gussiås 1 år 
 Fritidseiendom Tore Watterdal 1 år 
 Grunneier Asgeir Haugstad 1 år 
Valgkomité 
 Anders A. Fretheim 3 år 
 Hanna Visdal Moen 1 år 
 Thor Kvitrud 1 år 
Det kom ingen benkeforslag. 

Forslaget fra valgkomitéen ble vedtatt med 87 stemmer. Ingen stemte mot. 

Ut av styret: 

Ole Engebretsen  

Elise Løkken har gått ut av styret tidligere i 2021. 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
VJ

X8
1-

W
A0

XN
-U

BS
FI

-L
J2

U
E-

JY
SL

T-
N

5A
F6



Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Ole Jørgen Engebretsen
Underskriver
Serienummer: 9578-5995-4-1122207
IP: 80.254.xxx.xxx
2022-05-31 10:23:10 UTC

Dag Finn Erlandsen
Underskriver
Serienummer: 9578-5998-4-793067
IP: 89.8.xxx.xxx
2022-06-01 05:30:48 UTC

Bernt Prøsch
Underskriver
Serienummer: 9578-5999-4-2219541
IP: 77.18.xxx.xxx
2022-06-01 12:04:42 UTC
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Referat fra årsmøte for 2021 i VTSA
            VJX81-WA0XN-UBSFI-LJ2UE-JYSLT-N5AF6
            SHA-256
            2a13d9f032275a6b5b395a9a3d206198b28f73fe2099db0c5c2fc81204467daf
            
                                    
                                                                            Underskriver
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
{"documentKey":"VJX81-WA0XN-UBSFI-LJ2UE-JYSLT-N5AF6","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-05-31T10:23:10Z","subtype":null,"ip":"80.254.39.1","signatureLines":[{"role":"Underskriver","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fee4ffd24e65166.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe273da9ae373c3.xml","signerSerial":"9578-5995-4-1122207","type":"bankid_no","signerName":"Ole Jørgen Engebretsen"},{"signTime":"2022-06-01T05:30:48Z","subtype":null,"ip":"89.8.143.186","signatureLines":[{"role":"Underskriver","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe62f672110b080.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fd781a44a7924fa.xml","signerSerial":"9578-5998-4-793067","type":"bankid_no","signerName":"Dag Finn Erlandsen"},{"signTime":"2022-06-01T12:04:42Z","subtype":null,"ip":"77.18.63.13","signatureLines":[{"role":"Underskriver","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe10168361a98c8.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fbd78b8cc3ac920.xml","signerSerial":"9578-5999-4-2219541","type":"bankid_no","signerName":"Bernt Prøsch"}]}




 ========================= ======================== =============== =================================================================================== 
  Time                      Name                     IP              Activity                                                                           
 ========================= ======================== =============== =================================================================================== 
  2022-05-31 10:19:34 UTC   Erik Alver               80.86.142.131   The document was created                                                           
  2022-05-31 10:19:35 UTC   Erik Alver               80.86.142.131   A signing link was activated for "Ole Jørgen Engebretsen"                          
  2022-05-31 10:19:35 UTC   Erik Alver               80.86.142.131   A signing link was activated for "Dag Finn Erlandsen"                              
  2022-05-31 10:19:35 UTC   Erik Alver               80.86.142.131   A signing link was activated for "Bernt Prøsch"                                    
  2022-05-31 10:20:22 UTC   Erik Alver                               A signing request email was sent to "Ole Jørgen Engebretsen" at "ole@elektron.no"  
  2022-05-31 10:20:23 UTC   Erik Alver                               A signing request email was sent to "Dag Finn Erlandsen" at "fi-erla@online.no"    
  2022-05-31 10:20:23 UTC   Erik Alver                               A signing request email was sent to "Bernt Prøsch" at "bproes@online.no"           
  2022-05-31 10:20:50 UTC   Ole Jørgen Engebretsen   80.254.39.1     The document was viewed by the signer                                              
  2022-05-31 10:20:51 UTC   Penneo system            80.254.39.1     The document was viewed                                                            
  2022-05-31 10:23:10 UTC   Ole Jørgen Engebretsen   80.254.39.1     The signer signed the document as Underskriver                                     
  2022-05-31 11:20:20 UTC   Dag Finn Erlandsen       89.8.143.186    The document was viewed by the signer                                              
  2022-05-31 11:20:28 UTC   Penneo system            89.8.143.186    The document was viewed                                                            
  2022-05-31 11:20:28 UTC   Penneo system            89.8.143.186    The document was viewed                                                            
  2022-06-01 05:24:36 UTC   Dag Finn Erlandsen       89.8.143.186    The document was viewed by the signer                                              
  2022-06-01 05:24:44 UTC   Penneo system            89.8.143.186    The document was viewed                                                            
  2022-06-01 05:24:44 UTC   Penneo system            89.8.143.186    The document was viewed                                                            
  2022-06-01 05:24:44 UTC   Penneo system            89.8.143.186    The document was viewed                                                            
  2022-06-01 05:30:48 UTC   Dag Finn Erlandsen       89.8.143.186    The signer signed the document as Underskriver                                     
  2022-06-01 11:59:34 UTC   Bernt Prøsch             77.18.63.13     The document was viewed by the signer                                              
  2022-06-01 11:59:35 UTC   Penneo system            77.18.63.13     The document was viewed                                                            
  2022-06-01 12:04:42 UTC   Penneo system            77.18.63.13     The document signing process was completed                                         
  2022-06-01 12:04:42 UTC   Bernt Prøsch             77.18.63.13     The signer signed the document as Underskriver                                     
 ========================= ======================== =============== =================================================================================== 
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