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Detaljer til dagsorden punkt 5 tom 9 

Dagsorden - Punkt 5: Medlemskontingent 

Medlemskontingenten til NHF er i dag på Kr 200/året. 
Foreslått budsjett for 2020 baserer seg på samme beløp til medlemskontingent 
(pluss et engangsbeløp på Kr 200 dersom årsmøtet bestemmer seg for anskaffelse 
av hjertestarter). Budsjettert medlemskontingent sikrer da dekning av planlagte 
utgifter (se oversikt nedenfor). 
 

 
 
Status av likvide midler ved slutten av regnskapsperiode 2019 er på Kr 41.974 og gir 
nok rom for dekning av ikke planlagte kostnader. 
Styret ser derfor ingen nødvendighet for å endre medlemskontingent på nåværende 
tidspunkt og foreslår å fastsette samme beløp også for 2020 (pluss et 
engangsbeløp på Kr 200 dersom årsmøtet bestemmer seg for anskaffelse av 
hjertestarter). 
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Dagsorden – Punkt 6: Innkomne forslag, fra medlemmer og styret 

a) Forslag fra styret 

Styret fremmer følgende forslag til avstemming på årsmøtet 2019: 

1. Innkreving av bidraget til løypelaget Martin 

Styrets forslag: 

Styret foreslår å gå tilbake til tidligere praksis da hytteeierforeningen samler 
inn bidraget til løypelaget fra medlemmene sammen med 
medlemskontingenten. 

Medlemskontingenten til NHF er i dag på Kr 200/året. Hytteeiere til 
omliggende felter er pålagt til å betale Kr 1.000 per hytte til løypelaget.. 
Denne forpliktelsen påligger IKKE hytteeierne på Nordfjellstølen. Men, 
bidraget til løypelaget er en vesentlig forutsetning for gode skiløyper i 
området vårt. For 2020 foreslår styret derfor å be medlemmene sine til å 
betale enten Kr 700 eller Kr 1.200, hvorav Kr 200 er medlemskontingenten 
til NHF. For hytteeiere som ikke ønsker å betale noe bidrag til løypelaget 
blir satsen da på Kr 200. 

Bakgrunnen for forslaget: 

På årsmøtet i fjor fulgte medlemmene forslaget fra styret om å avvikle 
ordningen der hytteeierforeningen krever inn bidraget til løypelaget og at 
utsending av betalingsblankett overføres til grunneier som sender denne til 
hytteeierne sammen med betalingsslippen til veiavgiften. 

Styret så en fordel med denne løsningen da alle hytteeiere blir bedt om 
innbetaling til løypelaget – og ikke bare medlemmene til NHF. Samtidig går 
innbetalingene direkte til løypelaget uten at foreningen opptrer som 
mellommann. 

Løypelaget informerte styret til NHF i Mai i år at det var kun 18 (!!!) av 134 
hytteeier på Nordfjellstølen som hadde betalt bidraget sitt så langt – og 
dette til tross for flere betalingspåminnelser fra hytteeierforeningen. 

Ulempen med løsningen i dag er at betaling av løypebidraget krever en 
separat betaling til et nytt kontonummer i tillegg til betaling av veiavgift og 
medlemsavgift. 

2. Anskaffelse av hjertestarter Stine 

Styrets forslag: 
Styret foreslår å kjøpe to hjertestartere som skal plasseres på hyttefeltet til 
Nordfjellstølen. 
 
Kostnader og finansiering 
Kostnad per hjertestarter er på ca. 22.000 Kr.  
Foreslått budsjett til neste styreperiode har IKKE tatt høyde for innkjøp av 
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hjertestarter enda. Foreningen disponerer per slutten av Juli likvide midler i 
banken på kr 41.974. Disse midlene kan dekke anskaffelse av kun en 
hjertestarter. Dersom årsmøtet bestemmer seg for anskaffelse av 2 
hjertestartere foreslår styret å dekke kapitalbehovet med et engangsbeløp 
på Kr 200 per medlem. 
 
Plassering 
Hjertestartere krever et varmeskap med strømforsyning. 

Ved kjøp av kun en hjertestarter foreslår styret at den plasseres på hytta til 
Eystein Holter, adresse Nordfjellstølvegen 490. Hytta er plassert langs 
vegen og sikrer god tilgjengelighet til apparatet. Plassering vil da være 
sentral med tanke på hytter på både øvre og nedre del av feltet.  
Ved kjøp av 2 hjertestartere, foreslår styret å plassere en starter i nærheten 
av Øverlia-krysset og den andre ved Stølen. 

Plasseringen forutsetter at hytteeierne er villige til å ha apparatet montert 
ved/på sin hytte. 
 
For mer detaljert informasjon se her 

3. Endring av vedtekter ang. Punkt 3 D:  
Bruk av fullmakter på årsmøter skal begrenses inntil 3 fullmakter per 
hytte 

Punkt 3D til vedtektene lyder som følgende:  
«Det er en stemme per bruksnummer. Stemme kan også avgis ved 
dokumentert fullmakt. 
 

Styrets forslag:  
Styret forslår å begrense antallet til 3 fullmakter per hytte 
 
Begrunnelse: 
Årsmøte er NHF’s høyeste myndighet. Årsmøtet er samtidig en unik 
mulighet for diskusjon og meningsutveksling mellom styret og medlemmer. 
Aktuelle vedtektene kan i praksis medføre at diskusjoner og avstemminger 
på årsmøtet undergraves ved utstrakt bruk av fullmakter. 

b) Innkomne forslag fra medlemmer 

Styret har mottatt følgende forslag fra medlemmene innen utgang av fristen 
den 07. August 2019: 
 
Mail fra Jan Brentebråten dt. 07.08.2019 

- Forslag av kandidater til styremedlemmer: Cathrine Qvist Aagaard, 
  Sissel Ytterdahl  

- Forslag av kandidat til valgkomiteen:  Terje Myklebust  

http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/Hjertestarter%20p%C3%A5%20Nordfjellst%C3%B8len.pdf
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Dagsorden – Punkt 7: Valg 

Innstilling fra valgkomiteen 
 
Foreligger ikke enda 

Dagsorden – Punkt 8:  
Veilag – Referat fra årsmøtet og fra ekstraordinært årsmøtet 

a) Møtereferat vegstyret Kælvbakklie – Nordfjellstølen den 14.06.2019: 
Se dokumentet her 

b) Ekstraordinært årsmøtet vegstyret Kælvbakklie – Nordfjellstølen 

Vegstyret har kalt inn til ekstraordinært årsmøtet den 28. Aug, 2019. 
Se inkallingen her 
Styret fra NHF informerer medlemmene fra dette møtet muntlig på årsmøtet 
2019 til hytteeierforeningen. 
Møtereferatet publiseres på hjemme-siden til foreningen så snart det 
foreligger. 

Dagsorden – Punkt 9: Fiberkabel på feltet (Orientering fra styret) 

Kun til orientering: 
Basert på en henvendelse fra et medlem har styret til hytteeierforeningen 
undersøkt muligheten og kostnader for å få lagt fiberkabel på feltet. 
 

Aktuell status: 
Se orienteringen her 

http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/Referat_%C3%A5rsm%C3%B8te%202019.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/20190817_VEILAGET%20-Innkalling%20til%20ekstraordin%C3%A6rt%20%C3%A5rsm%C3%B8tet%20den%2028.08.2019.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/Sammendrag%20Fiberinstallasjon%20Nordfjellst%C3%B8len.pdf

