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Ordinært styremøte 04. Desember 2018, kl 18 

Sted: Skype 

Møtedeltakere: Martin Strehl, Eystein Holter, Christen Johanson, Kåre Dalaker 
 
Forfall:  Stine Thorstensen 
 

Faste punkter: 
I. Godkjenne innkalling 

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 
Styrets vedtak: Som innstilling 

II. Godkjenne referat 

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 
Styrets vedtak: Som innstilling 

III. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte 

(Se nedenfor) 

IV. Økonomi 

V. Bestemme dato for neste styremøte 

29.01.2019, kl 19 i Oslo (Torggata 5) + Skype 

VI. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

nn/18 
 

 

 

III. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte(r): 

 

13/17 Status rettsak vedr vintervei 

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. 

Aktuell status: Done! 
 

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

Aktuell status: Done! 
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07/18 Protokoll fra årsmøte 
Vedtak:  
Martin ber Tim om å publisere referatet fra årsmøte på web-siden til NHF 
Aktuell status: Done! 
 

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) 
Aktuell status: Done! 

b) Tekst: Martin lager forslag til notatet/julehilsen som legges ved giroen 
Aktuell status: Done! 
 
App’en til «Norsk luftambulanse» ikke nevnt i notatet grunnet 
plassmangel!! 

14/18 Hjertestarter 
Vedtak: Stine innhenter informasjon vedr. alternativ plassering på 

Nordfjellstølen 

Aktuell status? 
 

15/18 Styreforsikring 
Styret ser det som nødvendig å tegne en styreforsikring for å unngå finansiell 
risiko som konsekvens av styreverv 
Vedtak: Martin undersøker alternativer til styreforsikring og sørger 
  for å tegne en forsikring 

Aktuell status: Done 

 
Forsikringen har blitt tegnet hos IF. 
 

Forsikringssum per skade: 5 000 000 kr 
Samlet forsikringssum per år: 5 000 000 kr 
Egenandel per skade: 0 kr 
Hvor forsikringen gjelder: Norden 
Pris: Kr 2.627,- 

 
Forsikringsdokumentene er lagret på felleskatalog på dropbox: 
Styre NHF\Styreansvarsforsikring IF 
 

IV. Økonomi: 

Informasjon rundt økonomi og medlemstall fra kasserer 

kontooversikt_Stat

us 01.12.2018.xlsx
 

Antall registrerte medlemmer: 90 
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V. Neste styremøte: 

Dato: 29.01.2019, kl 19 
Sted: Oslo (Torggata 5 hos Accountor) + Skype 
 
 

VI. Saksliste: 

 

12/18 Utsending av giro for 2019 med skriv til medlemmene i Desember 

a) Forslag:  
Hvert styremedlem sender konvolutter med notat og giro til hytteeierne ihht vedlagt 
oversikt (Frist: Før jul) 

NFH medlemsliste 

Nordfjellstølen_Status 02Des2018.xlsx

Tekst til giro 

2019.doc

Giro.xlsx

 
 

b) Grunneieren skal sende giroer til løypelag og veigebyr til alle hytteeierne på 
Nordfjellstølen i begynnelsen av Januar 2019. Grunneieren tilbyr NHF å legge ved 
et informasjonsskriv fra Hytteeierforeningen ved utsendelse om ønskelig. 
Vedtak: Eystein lager et utkast til infoskrivet 
 

16/18 Drift av web-side til NHF 

a) «Guest user» til oppdatering av web-siden ønskelig 
P.t. er det bare Martin som vedlikeholder web-siden. Det er ønskelig med en 
bruker til fra styre som hjelper til med oppdateringen – fortrinnsvis et av de nye 
styremedlemmene for å sikre kontinuitet av kompetansen etter valg av nytt styre 
neste år. 
Styrets vedtak: Christen stiller 

b) Annet relatert til web-siden 
Web-siden opplyser om kontaktinformasjon med mailadressen 
post@hytteeierforeningen-nhf.com 
Denne mailadressen er p.t. knyttet til mailadressen til Martin. Ok? 
Styrets vedtak: Ok! 

17/18 Rettsak vedr. vintervei – Styrets rolle 

a) Godkjenning av faktura fra advokatbyrå Kvale 
Advokatbyrå Kvale estimerte 8-10 timer for oppdraget og fakturerte 11,25 timer 
ihht vedlagt faktura. Kvale informerte styrelederen på forhånd om marginal 
overskridelse og fikk da «grønt lys». 
Innstilling: Faktura fra Kvale bør godkjennes 

Styrets vedtak: Som innstilling 

Faktura 428080.pdf
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b) Aktuell status av rettsaken 

Grunneieren har anket dommen til Jordskifteretten (Jsr) innen fristen. Dommen fra 
Jsr er dermed ikke rettskraftig. 

c) Når det gjelder rettsaken så begrenser styret aktivitetene sine p.t. til å holde 
medlemmene sine oppdatert og informert. 
Kan styret på nåværende tidspunkt spille en mer pro-aktiv rolle som bidrar til et 
bedre forhold mellom begge leirer? 

Styrets vedtak: Styret vurderer situasjonen rundt rettsaken for øyeblikk som for 
betent og ser derfor ingen vits for å være mer pro-aktiv på 
nåværende tidspunkt. 

18/18 Kommunikasjon til NHF-medlemmene 

NHF-medlemmene informeres i dag via web-siden som hoved kommunikasjonskanal. 
Styret diskuterte om andre også kommunikasjonsformer (mail, blogg, FB) burde tas i 
bruk. 

Styrets vedtak: Styret ser seg fornøyd med bruk av web-siden som hoved 
kommunikasjonskanal. Ok å varsle oppdatering av web-siden på FB-
siden «Har hytte på Nordfjellstølen» 

19/18 Valgkomitee 

Iflg. vedtektene skal det velges en valgkomite bestående av 3 representanter på 
årsmøte. 
På forrige årsmøte ble det ikke valgt en valgkomite ihht vedtektene. 
Hvordan kan/skal valgkomiteen konstitueres nå? 

Styrets vedtak: Eystein hører med tidligere valgkomite om kandidatene stiller en gang 
til. 


