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Ordinært styremøte 03.November 2018 (Hytte til Martin) 
 
Møtedeltakere:  
Martin Strehl, Stine Thorstensen, Eystein Holter, Christen Johanson 
 
Forfall: Kåre Dalaker 
 
 

Faste punkter: 
Godkjenne innkalling 

Innstilling: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
Styrets vedtak: 

Godkjenne referat 

 

Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte 

 

Økonomi 

Informasjon rundt medlemstall og økonomi fra kasserer 
 
Bestemme dato for neste styremøte 
dd/mm 

Innmelding av saker til eventuelt 

nn/18 
 
 

 

 

Saksliste: 

 

 

Økonomi 

 

Neste styremøte: 
Dato: Tirsdag, 04.12., kl 18 
Sted: Oslo (nær sentrum) – konkret møtested bestemmes senere 
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07/18 Nytt Styre - Protokoll fra årsmøte 
Vedtak:  
Martin ber Tim om å publisere referatet fra årsmøte på web-siden til NHF 
 

Aktuell status: Fortsatt ikke publisert! ☹? 

  Martin følger opp! 
 
 

11/18 Etnedal Hytteeier Forum (EHF): Innkalling til årsmøtet i den 13.10. 
Referat Martin fra årsmøte til EHF  
 

• Bra web-side med mye nyttig info!! 
http://www.ehf.one/ 

• Referat fra EHF årsmøte 2018 den 13.Oktober2018 

Referat fra EHF 

årsmøte 2018 den 13.Oktober2018.jpg 

• Årsrapport 2018 til EHF 

Etnedal 

hytteeierforum_Årsrapport 2018.pdf 

• Notater: 

o Etnedal kommune: Fremtidig krav på feiing av piper til fritidsboliger 

o Norges hyttelag: Mulighet for foreninger å forsikre seg (bl.a. mot 
rettskostnader) 
 
Vedtak: 
Martin henter inn informasjon og tegner forsikring til styret! 
 

o Hjertestarter 

▪ Kostnad ca. 15-18 kNOK 

▪ Må være tilkoblet strøm under lagring 

▪ Veiledning på norsk under bruk! 

▪ Oppfølging av 113 under bruk (hele veien) 
 

Vedtak:  
a) Stine henter inn informasjon vedr. alternativ plassering på 
Nordfjellstølen 
b) Avgjørelsen vedr. anskaffelse av hjertestarter tas opp på årsmøtet 
2019 
 

o Tilrettelegging for redningshelikopter 

▪ Krav på landingsplass (20 x 20 m) 

▪ Last ned App’en «Norsk luftambulanse»!! 
 

o Ny bomstasjon vil bli opprettet på rv 33 etter gjennomført oppgradering 

 

http://www.ehf.one/
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12/18 Utsending av giro for 2019 og skriv til medlemmene i Desember 
 
Vedtakene vedr arbeidsdeling: 

a) Legg til rette for muligheten å betale medlemsavgift med Vipps! (Martin) 

b) Tekst 
- Martin lager forslag til notatet/julehilsen som legges ved giroen 
  Husk å nevn app’en til «Norsk luftambulanse» i notatet!! 
  Nevn også muligheten til å betale medlemsavgift med Vipps!! 
 

c) Giroene skal sendes ikke bare til medlemmene til NHF, men også til hytteeiere 
som ikke er medlem til NHF for øyeblikk! 
Stine sender listen med navn og adresse til hytteeiere til Martin 
Martin foretar så fordeling av alle mottakerne av giroene til styremedlemmene 
Hvert styremedlem sender konvolutter med giro og notat til «sine» respektive 
mottaker. (Frist: Slutten av Desember) 
 

 

13/17 Status rettsak vedr vintervei 

 

Illustrasjon av 

konsekvenser ved vinterbrøyting på Nordfjellstølen_Mail Erik Ødegård 02Nov2018.pdf 
 

Vedtak:  

1. Martin lager et utkast til et infoskriv som beskriver konsekvensene av 
dommen i jordskifteretten og distribuerer til styremedlemmene til 
avstemming. Infoen publiseres så på web-siden til NHF raskest mulig. 

2. Martin ber en advokat om å beskrive konsekvensen av dommen til 
jordskifteretten. Denne beskrivelsen publiseres så på web-siden til NHF. 


