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SYNNADALEN HYTTELAG 

REFERAT FRA ÅRSMØTET 

PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 30. JUNI 2018 KL 1500 
 

 

 

 
20 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede.  
Forfall fra styret: Ove Mejlgaard og Frithjof Funder 
Forfall fra styrets varamedlemmer: Knut Maarud 
 
 
Helge Knutzen, styreleder, ønsket medlemmene velkommen til møtet. 
 
Deretter ønsket han Geir Høitomt velkommen. Årsmøtet ble innledet med et foredrag av 
Geir Høitomt, der han snakket om setringa i fjellet, kulturhistorie og artsmangfold. 
 
Høitomt viste bilder og nevnte bl.a.: 
 

• At det var et helt annet kulturlandskap i fjellet i forrige generasjon 
• Planter, som er avhengig av et gammelt kulturlandskap, forsvinner 
• Blomsten «Marianøkkel» er et symbol på det gamle seterlandskapet og er nå i 

ferd med å forsvinne. 
• Setring = kulturhistorie 
• Det var en gang ca 200 setre i Nordre Land kommune 
• På «Gardssetra» er det ikke lenger geiter. Var geiter der for inntil 3 år siden.  
• Det er ikke lenger geiter i fjellet, og de holdt vegetasjonen nede. 
• Det er dokumentert 400 «seterbygninger» i Nordre Land kommune. 
• «Flistak», en gammel måte å lage tak på, varer i 40 år. Høitomt hadde nylig vært 

med å lage «flistak» på en gammel seterbygning. 
• Det største problemet i fjellet er gjengroing, og hele fjellet forandrer seg 
• Rydding og hogst er bra for kulturlandskapet 
• Det finnes bl.a. spesielle sopparter som bare trives på landskap som ikke er 

gjødsla 
• «Ulvelav» (gul) er en annen art som er i ferd med å forsvinne. Den er for øvrig 

veldig giftig. 
• Kommuneblomsten «Skjeggklokka» trives med beiting og er også i ferd med å 

forsvinne. Den trives faktisk med hester i landskapet, får da kaste frø i åpen jord. 
Hestene bør imidlertid være på beite etter at Skjeggklokka har blomstret. Men 
uansett har blomsten røtter, og vil komme igjen. Man kan også plukke 
«Skjeggklokka», hvis bare røttene står igjen. Bestanden går imidlertid nedover år 
for år. 
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Dagsorden for årsmøtet: 
 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden 
• Valg av møteleder  
• Valg av to personer til å undertegne protokollen 
• Årsmelding  
• Regnskap 
• Fastsettelse av kontingent 
• Budsjett 
• Innkomne forslag 
• Valg 

 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkalling og dagsorden ble godkjent med akklamasjon. 
 
 
2. Valg av møteleder  
 
Styret foreslo Helge Knutzen som møteleder, noe som ble godkjent med akklamasjon. 
 
 
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen 
 
Årsmøtet foreslo Jan-Erik Knutsen og Live Callin, noe som ble godkjent med 
akklamasjon. 
 
 
4. Årsmelding 
 
Årsmeldingen var utsendt på forhånd, men ble lest opp av sekretær Unni Langeland. Det 
var ingen kommentarer til årsmeldingen. 
 
 Årsmeldingen ble godkjent med akklamasjon. 
 
 
5. Årsregnskap 
 
Kasserer Kjell Kristiansen gikk igjennom årsregnskapet, de forskjellige inntektene og 
utgiftene som har vært gjennom året, samt balansen. 
 
Revisor Dag Imsgard hadde ikke anledning til å være til stede, men kassereren leste opp 
Imsgards erklæring om at han fant regnskapet i orden og anbefalte årsmøtet å 
godkjenne regnskapet. 
 
Regnskapet ble deretter godkjent med akklamasjon. 
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6. Fastsettelse av kontingent 
 
Årskontingenten har vært kr 250,-, og styrets forslag var at årskontingenten fortsatt skal 
være kr 250,-, noe som ble godkjent med akklamasjon. 
 
Epost med betalingsoppfordring vil etter hvert bli sendt medlemmene, og pr separat 
post til dem som ikke har mail. 
 
 
7. Budsjett 
 
Budsjettforslag 2018 var sendt ut på forhånd. Kasserer Kjell Kristiansen gikk igjennom 
de oppsatte postene.  
 
Budsjettforslag 2018 ble godkjent med akklamasjon. 
 
 
8. Innkomne forslag. 
 
Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling. 
 
 
9. Valg 
 
Fra valgkomitéen var Solveig Hovde (leder av valgkomitéen), Gunhild Alvik og Jan-Erik 
Knutsen til stede.  
 
Gunhild Alvik orienterte om valget, og takket styret for den jobben de gjør.  
Følgende styre, varamedlemmer til styret, revisor og valgkomité ble valgt med 
akklamasjon: 
 
Styret: 
Helge Knutzen (leder) – på valg, tar gjenvalg for 1 år 
Anne Alvik (nestleder) – på valg, tar gjenvalg for 2 år 
Kjell Kristiansen (styremedlem - kasserer) – på valg, tar gjenvalg for 2 år 
Ove Mejlgaard (styremedlem) – på valg, tar gjenvalg for 2 år 
Unni Langeland (styremedlem - sekretær) – på valg – tar gjenvalg for 1 år 
Eivind Osnes (styremedlem)– ikke på valg 
Frithjof Funder (styremedlem) – ikke på valg 
 
Varamedlemmer til styret: 

Gro Strand Griffin – på valg, tar gjenvalg for 2 år 
Knut Maarud – ikke på valg 
Nytt varamedlem, Geir Kvillum, ble valgt for 2 år  
 
Gunhild Alvik nevnte at det var ønskelig med forslag fra medlemmene til personer som 
kunne tenke seg å gå inn i styret, men at det er viktig å ha det nåværende styret mht 
reguleringsplanen som det skal lages høringsuttalelser til osv. 
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Revisor 
 
Dag Imsgard – ikke på valg 
 Jan Erik Knutsen (vararevisor) – på valg, tar gjenvalg for 2 år 
 
Valgkomité 
 
Solveig Hovde – på valg, tar gjenvalg for 2 år 
Gunhild Alvik – ikke på valg  
Jan Erik Knutsen – ikke på valg  
 
 
 

 
Årsmøtet avsluttet kl 16:30. 

 
 
 
 


