Oslo/Hønefoss, 2. september 2013

Årsmøtereferat Nordfjellstølen Hytteeierforening 2013
Lørdag 24. august 2013 kl 1600. Møtet ble avholdet ved hytta til Sundklakk,
Nordfjellstølvegen nr. 558.
Dagsorden:
1. Valg av to møtereferenter
Lars Fjeldstad
Jan Brentebråten
2. Innkalling ble godkjent. Det var 31 fremmøtte og 20 fullmakts stemmer
3. Årsberetning tas til etterretning.
4. Regnskap 2012-2013 tas til etterretning.
5. Forslag til nye vedtekter.
under er noen synspunkter som ble reist:
a) Forslag om at  vedtektene  bør  inkludere  "…interesser overfor grunneier,
myndigheter, foreninger."
b) Det er en del hytteeiere som blir gratispassasjerer, det er vanskelig å forplikte
ikkemedlemmer da det ikke er pliktig medlemskap.
c) Det bør være et minimum krav til deltagelse på årsmøte for at møtet er
beslutningsdyktig
d) Hva skjer hvis en er uenig, kan en da melde seg utav NHF og slippe eventuelle
forpliktelser.
e) Det er mulig å organisere fullmakt fra hver enkelt i aktuelle saker, men ofte er det
uhensiktsmessig..
f) Partsrettigheter…
g) Flytter setningen "2/3 flertall" til under punktet relatert årsmøte og tar med et krav
til at det er 1/2 av medlemmene er representert, personlig eller med fullmakter i
saker hvor medlemmene forpliktes.
h) Vesentlig beløp: totalt kan årsmøte forplikte foreningens medlemmer i sum totalt
med 2 G.
Vedtektene ble vedtatt med følgende endringer inkludert: punkt a, g og h.
6. Fastsettelse av kontingent for kommende periode. Samme kontingent som før, 400,-kr.
Medlemmene anbefales å betale et tillegg på 500,- kr for løypekjøring.
7. Info fra styreleder om styrets arbeid 2011-12
Valdres Hytteierforening: Vellet har ikke hatt anledning til å prioritere å arbeide med
den foreningen. Det er innkalt til åpent møte i Valdres Hytteierforening 28. september
hvis noen har anledning til å delta.
Fiskekort: Vellet oppfordrer medlemmene til å kjøpe fiskekort for å støtte arbeide med
å kultivere fiskevannene i området.
Søppelcontainer skal flyttes opp igjen. Flere medlemmer mente at hytteeierne må bli
flinkere til å fylle opp containeren. Hytteeierne skal levere på gjenvinningsstasjon hvis
container er full.

Vintervei. Styret har ikke jobbet med vintervei dette året, men jobbet med å få
innflytelse i vegstyret.
8. Informasjon om skiløypene
Det kan være aktuelt å ta kontakt med løypelaget å avklare behovet for og eventuelt
gjennomføre en dugnad for å utbedre løype traséene i ved kritiske punkt.
Nettsiden til løypelaget gir informasjon om hvor preparering er gjennomført, eventuelt
kan en anskaffe seg en app hvor løypekjøring blir oppdatert fortløpende.
Grunneier Fjell i Fjellsbygda har opparbeidet ny trasé ved nytt hyttefelt.
9. Nordfjellstølsvegen. Det ble gitt informasjon vedr. veglaget. Det var heftig diskusjon
rundt dette temaet, og flere innlegg mente det var mislighold av grunneier å endre
vegtrasseen ved Nordfjellstølen sæter, og tømmersvingen, da dette stort sett bare
gavnet grunneier og hadde liten eller ingen betydning for hytteeierne, som derimot må
ta regningen.
Vinterveg; Styret har ikke jobbet med vinterveg dette året, men jobbet med å få
innflytelse i veglaget. Det ble reist spørsmål ved dette, da denne saken nå har vært på
styrets bord i 2år. Årsmøtet vedtok at det nye styret skal jobbe med å utrede vinterveg
som har stor betydning i forhold til sanitær løsninger, tilgjengelighet, verdi etc.
Avstemming: det var to alternativ for videre strategi vedrørende økt innflytelse i
Veglaget:
- 27 stemmer for Alternativ 1: Ikke gå til rettsak
- 17 stemmer for Alternativ 2: Rettsak for å få økt innflytelse i Veglaget
Noen  momenter…
- Hvor mye kommer tilbake fra tømmerkjøring, pr i dag ingen ting
- Ved hogst blir det opprettet et investeringsfond, skogavgift som blant annet kan
brukes til veivedlikehold.
- Betaling av veibruk bør relateres slitasje
- Ikke tunge kjøretøy før 1. juni
- Stabæk orienterte om hvorfor hytteeierne må vedlikeholde veien frem til
Engelschiøn.
10. Valg av styremedlemmer
Valgkomiteens forslag til årsmøtet 24. august 2013
Leder
Arne Braadland
Styremedlem kasserer
Henrik Kalager
Styremedlem
Elizabeth Koksvik
Styremedlem
Herman Aschjem
Vararepresentant
Geir Hagen

Ikke på valg - 1 år igjen
Velges for 2 år
Ikke på valg 1 år igjen
Velges for 2 år
Ikke på valg 1 år igjen

Representant i Veglaget
Vararepres.Veglaget

Henrik Kalager
Arne Braadland

Velges for 2 år
Velges for 1 år

Revisor

Finn Jarle Mathisen

Gjenvalg

Valgkomite:

Magnus Blegen
Axel Lund
Håkon Sundklakk

Gjenvalg for 1år
Gjenvalg for 1år
Velges for 1 år

Torgrim Kjølberg, Jon Klakeg, Lars Fjeldstad og Håkon Sundklakk ønsket ikke å ta
gjenvalg i styret.
Hans Petter Fjeldstad ønsker ikke å ta gjenvalg i valgkomiteen
Forlaget til valgkomiteen ble vedtatt.
11. Valg av representanter til Kælbakklie og Nordfjellstølen Veglag
Se punktet over
12. Innkomne forslag
a. Vintervei, behandlet sammen med punkt 8.

