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SYNNADALEN HYTTELAG 

REFERAT FRA ÅRSMØTET 

PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 
 

 

 
16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede.  
Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. 
Forfall fra styrets varamedlemmer: Tom Brataas og Ingvild Svendsrud 
 
Solveig Hovde, leder av hyttelaget – som i år er 12 år - ønsket medlemmene velkommen 
til møtet, og spesielt velkommen til avd. ing. Arne Edgar Rosenberg fra kommunen. 
Arealplanlegger Hege Mikkelstuen måtte dessverre melde forfall til møtet. 
 
Møtet begynte med at Solveig overlot ordet til Arne Edgar Rosenberg, som jobber i 
teknisk drift og enhet i kommunen. Han opplyste at Plan- og næring i Nordre Land 
kommune er forurensningsmyndighet og har ansvaret for vann og avløp. De har også 
ansvaret for å drifte SØAS på renseanlegget. Rosenberg ga en utfyllende orientering om 
vann- og avløpsplanleggingen (VA) i Synnfjellet: 
 

 Fylkesmannen har krevd en VA-plan fra kommunen - og hvem som skal drifte 
den (ikke avgjort ennå) - før kommunen kan gå videre med sine 
reguleringsplaner.  Status er at ledningsnettet pr i dag fungerer bra, men det er et 
renseanlegg som har for dårlig kapasitet. Det topper seg ved vinterferier, påske- 
og juleferier, og belastningen blir da for stor.  
 

Solveig Hovde takket Rosenberg for orienteringen og overrakte ham en vingave som 
takk for at han ville bruke sin tid på oss en lørdag ettermiddag. 
 
 

Selve årsmøtet startet kl 1800. 
 

Solveig informerte om at styret ønsket et tilleggspunkt på dagsordenen;  
et nytt pkt. 2: Valg av møteleder og valg av to personer til å undertegne protokollen.  
 
Agendaen, med tilleggspunkt, ble da som følger: 
 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden 
• Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen 
• Årsmelding  
• Regnskap 
• Fastsettelse av kontingent 
• Budsjett 
• Innkomne forslag 
• Valg 
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1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og endret dagsorden ble godkjent. 
 
2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen 
 
Styret foreslo Gunhild Alvik som møteleder og Inge og Torgun Gjørva til å undertegne 
protokollen. 
 
Ovennevnte ble godkjent. 
 
3. Årsmelding 
 
Årsmøtet ønsket ikke at årsmeldingen ble lest opp, da denne var utsendt på forhånd. 
 
Årsmeldingen ble godkjent. 
  
4. Årsregnskap 
 
Kasserer Frithjof Funder hadde meldt forfall til årsmøtet. 
Revisor Dag Imsgard var imidlertid til stede. Han opplyste at han hadde gått igjennom 
alle bilag, hadde ingen bemerkninger, og at alt stemmer. Imsgard anmodet årsmøtet om 
å godkjenne årsregnskapet. 
 
Årsmøtet mente at årsregnskapet burde bli mer oversiktlig. Årsregnskapet, slik det blir 
fremstilt, er mer som en kontoutskrift. 2014 burde stått på én linje. Regnskapet bør 
settes opp med en inntektsside og en kostnadsside, så man straks ser hva resultatet er. 
 
Det ble også bemerket at kun ca 75% av medlemmene innbetaler kontingent. 
Sekretæren opplyste at hun først sender ut mail/brev om innbetaling av kontingent 
etter årsmøtet. Etter en viss tid går det ut purring på mail og brev med vedlagt bankgiro 
til dem som ikke har mail. Hvis noen spesielt ønsker å få tilsendt bankgiro, kan de si fra 
til sekretæren om dette. 
 
Det ble også anmodet om at sekretæren sender ut en egen mail som kun inneholder 
kravet om kontingentinnbetaling. 
 
Styret tok bemerkningene til etterretning. 
 
Regnskapet ble deretter godkjent. 
 
5. Fastsettelse av kontingent 
 
Styrets forslag var uendret kontingent på kr 250,- pr år. 
 
Årskontingenten ble vedtatt. 
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Mail med nærmere info vil bli sendt medlemmene, og pr separat post til dem som ikke 
har mail. 
 
Spørsmålet om å få sponsorer til å betale til hyttelaget ble tatt opp. Styret vil drøfte dette 
og evt. legge det frem for årsmøtet neste år. 
 
6. Budsjett 
 
Budsjett var ikke sendt ut. Hytteeierlaget har fortsatt en enkel og oversiktlig økonomi 
som ikke nødvendiggjør et budsjett, og styrets forslag var å fortsette driften på samme 
måte.  
 
Årsmøtet ga styret fullmakt til å forvalte pengene.  
 
7. Innkomne forslag 

 
Solveig Hovde leste opp mail fra et våre medlemmer med anmodning om vedtak om «at 
Synnadalen hyttelag henstiller til sine medlemmer å melde seg inn i Synnfjellspor Løypelag 
for å støtte arbeidet som gjøres i forhold til utvikling av ski og tur løyper i vårt område osv. 
Dette for å sikre gode løyper i fremtiden og at området opprettholder sin attraktivitet for 
tur og skiløpere». 
 
Styret i Synnadalen hyttelag vil ikke henstille til sine medlemmer om å melde seg inn, da 
vi ikke finner at det er riktig å melde seg inn i et løypelag som ikke brøyter løyper. Et 
medlemskap vil også koste kr 1500 pr person. Imidlertid er det jo opp til hver enkelt 
medlem å avgjøre om de vil melde seg inn eller ikke. 
 
Det ble imidlertid foreslått at vi skal støtte Synnfjelløypene, som fysisk gjør brøytejobben, 
med kr 4.000, hvilket ble vedtatt. 
 
8. Valg 
 
Fra valgkomitéen var Live Callin, Gunhild Alvik og Jan Erik Knutsen til stede.  
 
Før Live Callin fikk ordet, åpnet Gunhild Alvik med at hun hadde vært på et møte – som 
stedfortreder for Solveig Hovde – dagen før årsmøtet, 26. juni, som gjaldt et nytt 
hytteforum – Synnfjell hytteforum - og hun ønsket å referere litt fra dette møtet først, da 
det evt. måtte velges en person til å møte i dette forumet: 
 

 Synnfjell hytteforum hadde sitt første møte 26. juni 2015.  
 Synnfjell hytteforum er startet på initiativ fra næringslivsaktører og Nordre Land 

kommune. Representanter fra grunneiere og hytteeiere var invitert til å møte. 
 Pengemessig har følgende bidratt:  

o Gjøvik kommune:   kr 250.000 
o Nordre Land kommune: kr 200.000 
o Søndre Land kommune:  kr 100.000 
o Vokks:    kr 100.000 

 Ole Jonny Kalstad er prosjektleder for hytteforumet. Kalstad representerer 
næringslivsaktørene og er også leder for løypelaget på Lenningen. I tillegg vil 
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disse personene arbeide med hytteutvikling fremover: Hans Petter Nygård og Ole 
Helmer Bjørlien. 

 Målet med Synnfjell hytteforum er «å styrke omdømmet og Synnfjell som en 
merkevare, tilrettelegge og stimulere til økt bruk av eksisterende hytter og tiltrekke 
flere nye hytteeiere og bygge flotte hytter til disse». 

 Hytteforumet ønsker innspill om hvordan Synnfjell hytteforum skal være. Det er 
viktig å få med grunneierne i denne prosessen. Hytteforumet er en ren 
kommersiell virksomhet.  

 Vårt hyttelag er invitert til å være med i prosjektgruppen, som er rådgivende. 
Prosjektgruppen vil komme med innspill til styringsgruppen.  

 
Årsmøtet ga uttrykk for at de ønsket en representant til Synnfjell hytteforum, og 
Solveig Hovde ble valgt som representant med akklamasjon. 
 
Videre ble det uttrykt ønske om en varamann til hytteforumet, når Solveig Hovde ikke 
har anledning til å møte. Gunhild Alvik ble foreslått og valgt som varamann med 
akklamasjon. 
 
Live Callin (leder av valgkomitéen) overtok ordet og orienterte om valget på årsmøtet. 
Alle kandidater hadde blitt kontaktet, og følgende styre, varamedlemmer til styret, 
revisor og valgkomité ble valgt med akklamasjon: 
 
Styret: 
Solveig Hovde (leder) - gjenvalgt for 1 år med akklamasjon. 
Ove Mejlgaard (nestleder) – ikke på valg – 1 år igjen 
Helge Knutzen (nytt styremedlem) – valgt for 2 år 
Unni Langeland (sekretær) – gjenvalgt for 2 år 
Eivind Osnes (styremedlem)– gjenvalgt for 2 år 
Frithjof Funder (kasserer) – gjenvalgt for 2 år 
Kjell Kristiansen (styremedlem) – ikke på valg – 1 år igjen 
 
Varamedlemmer til styret: 

Tom Brataas – ikke på valg – 1 år igjen 
Arild Eidesmo – gjenvalgt for 2 år 
Ingvild Svendsrud – gjenvalgt for 2 år 
 
Revisor 
 
Dag Imsgard – gjenvalgt for 2 år 
Jan Erik Knutsen (vararevisor) – ikke på valg – 1 år igjen 
 
Valgkomité 
 
Live Callin – ikke på valg – 1 år igjen 
Gunhild Alvik – gjenvalgt for 2 år 
Jan Erik Knutsen – gjenvalgt for 2 år 
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På slutten ble årsmøtet spurt om de var interessert i at styret arrangerte en fest med 
middag, siden hyttelagets 10-års jubileum ikke ble markert. Dette ble positivt mottatt, og 
styret vil komme tilbake til dato og sted for middagen. 
 

 
Årsmøtet avsluttet kl 18:45. 


