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Årsmøte Nordfjellstølen Hytteierforening 11.sept 2021, kl 16 

Møtested: Hytte til Holter, Nordfjellstølveien 490 

Møtereferent: Lise Mikkelsen, Øvrestølen 48 
Stine Thorstensen, Øvrestølen 20 

Møteleder: Martin Strehl 

Referat 

Møtedeltaker og fullmakter: 

18 hytter representert på møtet 

11 fullmakter utstedt til representantene 

= 29 stemmer valgberettiget totalt på møtet 

Styrets beretning: 

Åpnet av leder Martin Strehl som ønsker velkommen. 

Informerer om året som har gått, hvor styret har hatt 7 ordinære møter, i tillegg til årsmøtet 

i dag. Møtene er gjennomført via Teams samt to samlinger på hytta til Strehl. 

Regnskap, samt revisjon er også i år gjennomført av Kjell Ulven, takker for den jobben han 

har gjort. 

Medlemsbasen består nå av 87 hytter, hvorav det har vært reduksjon med 5 andeler mens  

1 ny har sluttet seg til foreningen. 

Aurdal og Krok Løypelag har stått for løypene gjennom vintersesongen også i år. 

Takker for den jobben som er gjort og det flotte samarbeidet som har vært også i år. 
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Martin Strehl informerer om en tur med løypemaskinen som han har vært med på når 

løypelaget kjører opp skisporene i området, for å forstå hvilken jobb som legges ned på 

vegne av oss alle som har hytter i området. 

Rapporten fra denne turen er publisert på Web-siden til NHF her. 

Det var budsjettert med kr. 50.000,- frivillig bidrag til løypelaget, medlemmene har innbetalt 

ca. kr 60.000,- frivillig til driften og styret takker f or det. 

Økonomien i foreningen er god, og det også nå lagt av litt egenkapital til driften. 

Saker: 

Vintervei: Kort om pågående rettssak ang vintervei. 

Selve rettssaken ble avholdt tirsdag og onsdag denne uken. Avgjørelsen blir noe forsinket, 

det antas en avgjørelse i løpet av oktober. 

Førstehjelpskurs med Røde Kors, Etnedal:  

Henviser t il punkt 3. I fjor høst deltok ca 15-16 personer her. Et vellykket prosjekt, hvor det 

ble gitt kr. 1000,- til organisasjonen Røde Kors, Etnedal i etterkant, som takk for kurset som 

ble gjennomført gratis. Det antas at et lignende kurs (ca 3 timer) vil bli satt opp igjen i uke 40 

eller 41 i år. Nærmere informasjon kommer. 

Fiberkabler, ønske om 5G: 

Redegjørelse av prosjektet av Øystein Andreassen. Det viser seg at det kan være dårlig 

dekning i enkelte områder på vårt felt. Telenor er på saken og skal sende ut en “dekningsbil” 

for å avklare omfang og videre beslutninger i etterkant av resultatene her. 

Infotavle Bjørgovarden: 

I kontakt med kommunen og Danebu bl.a. Styret jobber med dette og få til pris, samarbeide 

og utforming. 

Det ble oppfordret til å stille spørsmål, ingen respons fra de fremmøtte. 

Regnskapet: 

Det er ingen nevneverdig avvik fra budsjetterte tall fra i fjor. Det ble budsjettert med  

kr 9000,- i utgifter, virkelig tall viste seg å være kr. 7945,-. 

https://hytteeierforeningen-nhf.com/L%C3%B8ypelag/L%C3%B8ypene%20i%20Aurdal%20og%20Kruk_Prepping%20er%20krevende_V3.pdf
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For bruk av driftsmidler, henvises til medlemskap i Norges Hytteforening, noe forsikringer, 

websiden. (siste post ble det fremforhandlet til betaling til fjorårets pris, slik at foreningen 

slapp denne uforutsette økningen i år). 

Kr. 1000,- til Røde Kors Etnedal for godt gjennomført kurs i førstehjelp og Lunge-Hjerte-

redning (LHR) for våre medlemmer. 

Fastsette kontingent for 1 år 

EK viser seg nå å være kr. 43.846,-. 

Det ble oppfordret til å stille spørsmål, ingen respons fra fremmøtte. 

Det er således nok midler i banken, slik at styret foreslo å redusere medlemskontingenten 

pr. år fra kr 300,- til kr 200,-. 

Det ble oppfordret til avstemming om denne reduksjonen. 

Spørsmål fra et medlem, med fokus på usikre kostnader med oppslagstavlen på 

Bjørgovarden. Det ble ytret ønske om å fortsette med kontingenten kr. 300,- et år til da det 

fortsatt er uklart hvordan samarbeidet om fordeling av kostnader med andre landet. 

Det ble holdt avstemming, enighet om å fortsette med medlemskontingent på kr 300,- et år 

til. 

Innkomne forslag fra medlemmer og styret 

Ingen nye forslag/ innkomne saker. 

Punkt 6 utgikk. 

Valg 

Representanter i styret som er på valg: 

Leder: 
Martin Strehl, stiller til valg som kandidat for å fortsette arbeidet som styreleder.  

Enstemmig valgt, klappet inn. 

Styremedlem: Stine Thorstensen 
Stine ønsker å forlate styret etter 4 år. 

Her har valgkomiteen innstilt Terje Larsen som hennes etterfølger. 
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Larsen presenterte seg som ny på f eltet, men har tidligere leid hytte på åremål på 

Nordfjellstølen i flere sesonger og kjenner hyttefeltet og område godt. Han og familien har 

nå kjøpt egen hytte (Island Hytta). 

T. Larsen ønskes velkommen, enstemmig og klappet inn. 

Styremedlem: Eystein Holter 
Eystein er på valg, men ønsker å fortsette i styret. Velges for to nye år i styret.  

Enstemmig og klappet inn. 

Valgkomiteen 
Valgkomiteen består av: Vidar Martinsen, Are Fossum og Aksel Lund.  

Alle tre er på valg, men ønsker å fortsette en periode til.  

Alle fikk medlemmenes tillit og ble valgt for ny periode, klappet inn. 

Revisor: Kjell Ulven 
M. Strehl, takket lagets revisor for jobben han har gjort for foreningen, igjen.  

Det ble stilt spørsmål til fremmøtte om å fortsette å benytte Ulven. 

Enstemmig enighet og Ulven fortsetter en periode til. 

Takk til Stine Thorstensen. Nordfjellstølen hytteforening ønsker å takke styremedlem Stine 

Thorsen for hennes innsats for hytteforeningen gjennom fire år. 

Overrekkelse av en flaske champagne/vin. 

Årsmøtet avsluttet. 

Tønnegrillen ble tent og alle hytteeiere som var fremmøtt, grillet egen mat. Praten gikk lett 

og det var en hyggelig avslutning på årsmøtet. 

Vedlegg under i samme dokument: 

• Dagsorden og Valgkomiteens innstilling. 

• Oppsett under viser hytter som var representert på årsmøtet og  

fullmakter som ble mottatt og registrert av styret. 

Referenter 

Lise Mikkelsen  Stine Thorstensen 

Øvrestølen 48   Øvrestølen 20 
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Fullmakter: 

 

  

Fullmakt utstedt Fullmakt gitt til:

Etternavn Fornavn

Brommeland, 

Lise

Enger, 

Marianne

Larsen, 

Bjørn Ivar

Strehl, 

Martin

Strehl, 

Vivi

Thorstensen, 

Arild

Thorstensen, 

Stine

Grand 

Total

Blegen Magnus 1 1

Brommeland Erik 1 1

Fossum Are 1 1

Greni Tim + Lene Holmen 1 1

Koller Kristian + Sigrunn 1 1

Lund Axel 1 1

Martinsen Vidar 1 1

Nordskaug Gunn + Thorbjørn 1 1

Stange Nina A. Staib 1 1

Wimmer Inger Johanne G. 1 1

Wimmer Marianne Ragnhild 1 1

Grand Total 1 1 2 2 1 3 1 11
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Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i NHF den 11. september 2021 

 
Styreleder Martin Strehl Gjenvalg 2 år 

Styremedlem Eystein Holter Gjenvalg 2år 
Terje Larsen 2 år (Erstatter Stine) 
Øystein Andreassen Ikke på valg – 1år igjen 

Varamedlem Øyvind Mikkelsen Nordengen Ikke på valg (1år igjen) 

Revisor Kjell Ulven Gjenvalg 1 år 
Valgkomite Are Fossum Gjenvalg 2år 

Vidar Martinsen Gjenvalg 2år 
Axel Lund Gjenvalg 2år 
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Nordfjellstølen Hytteierforening 

Årsmøte  lørdag 11. september 2021, kl 16.00 

Sted:  Hytta til familie Holter, Nordfjellstølveien 490 
 
 
 

Dagsorden 

1. Valg av møteleder 

2. Valg av 2 møtereferenter 

3. Styrets beretning 

4. Regnskap 

5. Fastsette kontingent for 1 år 

6. Innkomne forslag, fra medlemmer og styret 

7. Valg - Pkt 3 E og F av vedtektene lyder som følgende: 

«Valg av: 

a. Styreleder 

b. 3 styremedlemmer 

c. 1 varamedlem til styret 
(Har møterett og tiltrer forhandlingene i styret ved fravær) 

d. 1 revisor 

e. 3 medlemmer til valgkomitéen 

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen i turnus med 2 og 2 
for å sikre kontinuitet. Styret konstituerer seg selv» 


