Styrets beretning 1. januar 2011 - 31. desember 2011
I følge vedtektene skal årsmøtet holdes innen utgangen av 2. kvartal påfølgende år.
Årsberetningen for 2011 gjelder kalenderåret 2011, selv om årsmøtet er i juni året etter.
Styret besto inntil årsmøtet 3. juni 2011 av Anne Alvik (leder), Ove Mejlgaard
(nestleder), Frithjof Funder, Solveig Løvaas Hovde og Unni Langeland. Varamedlemmer
Tom Brataas, Eivind Osnes, Kjell Kristiansen. Revisor Dag Imsgard, vara Morten
Paulsberg. Valgkomité Live Callin (leder), Gunhild Alvik, Jan Erik Knutsen.
Fra 3. juni 2011 har styret bestått av Anne Alvik (leder), Ove Mejlgaard (nestleder),
Frithjof Funder, Solveig Løvaas Hovde og Unni Langeland. Varamedlemmer Tom
Brataas, Eivind Osnes, Kjell Kristiansen. Revisor Dag Imsgard, vara Morten Paulsberg.
Valgkomité Live Callin (leder), Gunhild Alvik, Jan Erik Knutsen.
Styret har arbeidet i løpende e-postkontakt mellom styremedlemmene (det meste også
sendt varamedlemmene), samt telefonkontakter. Styremøte 21. april 2011 og 3. juni 2011.
Styret har fulgt nøye med på hjemmesiden til Nordre Land kommune. Vi har også tatt
initiativer overfor kommunen, bl.a. i forbindelse med brakkerigg i Krokhølen.
26. februar 2011 deltok Anne Alvik i møte i lavvoen, innkalt av Synnfjelløypene, med 24
deltakere fra en rekke lag og velforeninger i Synnadalen, for å drøfte løypekjøringen.
28. februar 2011 sendte vi høringsuttalelse til Nordre Land kommune om første
planforslag til ny kommuneplan. Uttalelsen ble sendt medlemmene.
I påsken 2011 ble vi klar over den da nystartede Synnfjell Hytteeierforening. Anne Alvik
tok utover våren flere kontakter med representant for interimstyret i den nye foreningen,
med sikte på et felles møte. Vår argumentasjon var at det er viktig at de to foreningene
kan samarbeide om utviklingen i Synnadalen, selv om det er enkelte saker vi er uenige
om. Til årsmøtet 3. juni 2011 hadde styret invitert en representant som orienterte om
foreningen. Det har ikke lykkes oss å få mer kontakt med den nye foreningen.
16. september 2011 deltok Anne Alvik og Solveig Hovde på møte i lavvoen med
etterfølgende befaring, innkalt av kommunen for å orientere om og drøfte
reguleringsbestemmelsene i Synnfjell øst. Det var bred deltakelse fra politikere og
administrasjon og fra relevante foreninger osv. Etter møtet ble Alvik og Hovde intervjuet
av Oppland Arbeiderblad, med stort oppslag i avisen om manglende opprydning etter
terrengødeleggelser i området rundt hotellet.
9. september 2011 sendte vi uttalelse til Areal+ i Lillehammer, som på vegne av
Synnfjelløypene hadde sendt ut varsel om igangsettelse av reguleringsplanarbeid for
Synnfjellstugua.

Styret i Synnadalen hytteeierlag:
Leder: Anne Alvik, Hoffsvn. 60 B, 0377 Oslo, tlf. 957 20530
Nestleder: Ove Mejlgaard, Koglevænget 6, DK-7000 Fredericia, tlf. 0045 209 63200
Kasserer: Frithjof Funder, Karl Andersensv. 21, 1086 Oslo, tlf. 2221 1471
Sekretær: Unni Langeland, Brendsrudlia 23, 1385 Asker, tlf. 916 24147
Styremedlem: Solveig Hovde, Hensrudvn. 7, 2870 Dokka, tlf. 934 02039

Arbeidet med hjemmeside for hytteeierlaget kom i gang utover sommeren 2011. Ove
Mejlgaard har sammen med Ole Eriksen gjort en stor innsats for at vi nå har en fin
hjemmeside.
Hans og Ragnhild Strømsjordet stiller fortsatt velvillig til disposisjon for våre
medlemmer plass for en stor postkasse på stativ på Nysetra i sommerhalvåret. Post
adresseres til eget navn, c/o Synnadalen hytteeierlag, Nysetra, 2880 Nord-Torpa.
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