SYNNADALEN HYTTEEIERLAG

REFERAT

FRA
ÅRSMØTE I ”GRAUTBUA” VED SPÅTIND HØYFJELLSHOTELL
LØRDAG 30. JUNI 2012 KL 1700

18 personer, inkl. hele styret, var til stede. Dessuten møtte styrets varamedlem Kjell
Kristiansen.
Anne Alvik ønsket medlemmene velkommen.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Årsmelding
Regnskap
Vedtektsendring
Fastsettelse av kontingent
Budsjett
Hjemmesiden
Valg
Eventuelt

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Årsmelding
Årsmeldingen ble gjennomgått. På spørsmål ble det opplyst at vi pr dags dato har 62
medlemmer i hytteeierlaget.
Årsmeldingen ble deretter godkjent.

3. Årsregnskap
Frithjof Funder kommenterte regnskapet og de enkelte poster. En stor utgiftspost, ca kr
17.000, gjaldt oppstarten av vår hjemmeside. Vi har de siste år betalt kr 2.000,- til
Synnfjelløypene, men dette er ikke blitt gjort i år. Vi har sagt opp abonnementet på Oppland
Arbeiderblad, da vi finner opplysningene vi trenger både via internett og andre kilder. Funder
opplyste videre at revisor, som dessverre ikke kunne være til stede, har godkjent regnskapet
med bilag.
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Regnskapet ble godkjent.

4. Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendringer var sendt medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.
Anne Alvik opplyste at begrunnelsen for vedtektsendringene er at det ofte ikke bare er eieren
av hytta som bruker hytta, men også besteforeldre, barn, barnebarn, osv. Medlemskap trenger
derfor ikke å være knyttet opp mot hvem som er eier av hytta, men alle som har interesse i
hyttelivet i Synnfjellet. Således kan disse interessegruppene, etter vedtektsendringen, bli
medlemmer av vår hytteforening.
Det ble videre opplyst at kommunen nå har gitt tillatelse til “tvillinghytter”, dvs. at f.eks.
besteforeldre kan kjøpe hytta og bo i den ene halvdelen, mens f.eks. barn/barnebarn kan bo i
den andre halvdelen av hytta. Slik kan 2-3 generasjoner ha hytte sammen.
Vedtektsendringene ble godkjent.

5. Fastsettelse av kontingent
Styrets forslag var at kontingenten beholdes på samme nivå, kr 200,- pr år.
Kontingenten på kr 200 pr år ble vedtatt.
E-post m/nærmere info vil bli sendt medlemmene, og pr separat post til dem som ikke har
e-post.

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.
Imidlertid har vi en hjemmeside som det koster å drifte.
Årsmøtet ga styret fullmakt til å forvalte pengene.

7. Hjemmesiden
 Ove Mejlgaard opplyste at vil vi ha en dynamisk hjemmeside, må vi ha noen til å ta
fine bilder, komme ut på google, ha statistikker osv. Ove opplyste videre at vi er på
Facebook – Synnfjellets venner etc. Det koster kr 5.000 i året å drifte hjemmesiden pr
dags dato + kr 1000 i året til diverse andre utgifter ifm hjemmesiden. Ole Eriksen, som
drifter vår hjemmeside, gjør en utmerket jobb! Har du artikler eller annet du ønsker
inn på hjemmesiden vår, ta kontakt med en av oss i styret.
Årsmøtet applauderte for hjemmesiden!
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8. Valg
Live Callin og Gunhild Alvik orienterte om valget.
Fra det sittende styret var Anne Alvik (leder), Solveig Hovde (styremedlem) og Unni
Langeland (sekretær) ikke på valg og sitter nok et år.
Ove Mejlgaard (nestleder) var på valg og sa seg villig til gjenvalg for 2 nye år. Valgt med
akklamasjon.
Frithjof Funder (kasserer) var på valg og ønsket å gå ut av styret, men sa seg villig til å
fortsette som kasserer. Valgt med akklamasjon for 3 år, og fortsetter som kasserer.
Kjell Kristiansen, hittil varamedlem, ble valgt med akklamasjon som styremedlem for 2 år, og
ble ønsket varmt velkommen!
Tom Brataas og Eivind Osnes var på valg og ble gjenvalgt som varamedlemmer med
akklamasjon for 2 år.
Til valgkomité var Gunhild Alvik og Jan-Erik Knutsen ikke på valg og sitter nok et år.
Live Callin var på valg og ble gjenvalgt med akklamasjon for 2 nye år.
Som revisor var Dag Imsgard ikke på valg og sitter nok et år.
Som ny vararevisor ble Jan Erik Knutsen valgt med akklamasjon for 2 år.
Spørsmålet om nye medlemmer og ”foryngelse” av styret ble nok en gang tatt opp av det
sittende styret, men årsmøtet uttrykte stor takk til styret for innsatsen og var glade for at de
fleste i styret fortsetter. Valgkomitéen vil få oversendt vår medlemsliste, slik at de aktivt kan
gå inn for å finne medlemmer som kanskje kan tenke seg å gå inn i styret på sikt.
Anne Alvik ønsket Kjell Kristiansen velkommen som nytt styremedlem. Hun takket Frithjof
Funder for mange års flott innsats som styremedlem, og takket også for at han er villig til å
fortsette som varamedlem og samtidig fortsette i det viktige vervet som kasserer.

9. Eventuelt
Situasjonen når det gjelder løypekjøring stod i fokus under eventuelt.
Det ble opplyst at Synnfjelløypene nå er registrert som et privat AS-selskap –
Synnfjelløypene AS. Følgende synspunkter ble nevnt:
 Alle ønsker å beholde løypenettet, men vi er bekymret for hvordan organiseringen ved
et Synnfjelløypene AS blir.
 Styret i hyttelaget bør finne ut om Synnfjelløypene AS’et har et åpent budsjett og
regnskapsføring.
 Kanskje bør løypenettet overføres til en Vel-forening, hvor alle parter kan være
medlemmer?
 Det er ikke kommet til enighet mellom Synnfjelløypene og hotellet om løypekjøringen
nord for hotellet. Det arbeides fortsatt med dette.
 Røde Kors har visstnok sagt seg villig til å kjøre løypene igjen. Det er 2 andre aktører
som har løypemaskiner i området.
 Vi bør holde en lav profil som hyttelag og vente og se hva som vil skje etter hvert.
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 Hvis hotellet må stå for løypekjøring selv, kan det være aktuelt for en del hyttefolk å
betale en avgift direkte til hotellet og gå på ski derfra inntil vi ser hva som skjer med
Synnfjelløypene. Det er usikkerhet om løypeavgift til Synnfjelløypene kan gå til et
eventuelt underskudd ved Synnfjellstugua.
 Det ble oppfordret til å støtte Kristian Kolls nye anlegg som skal stå ferdig i august.
 Det ble opplyst at kommunen bidrar med kr 60.000 til Synnfjelløypene på årsbasis.
På spørsmål om det snart kom opp web-kamera på vår hjemmeside, kunne Ove fortelle at det
arbeides med dette.
Til slutt ble Anne Alvik overrakt blomster i anledning overstått 75-års dag, og styret og
Frithjof Funder ble takket for innsatsen.

Årsmøtet avsluttet kl 19:05.

P.S. Vi minner om postkassen ved Nysetra. Hit kan medlemmer få aviser og post ved å
omadressere posten til: den enkeltes navn, c/o Synnadalen hyttelag, Nysetra, 2880 NordTorpa. Kassen er ulåst og selvsagt på eget ansvar. Postkassen er garantert å stå der i juni, juli
og august.
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