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Ordinært styremøte 29. Januar 2019, kl 19 

Sted: Torggata 5 hos Accountor, + Skype 

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

Forfall:   
 

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 

I løpet av mars ’19 (Skype) 

=> Martin kaller inn! 

VI. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

 

 

 

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

 

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

a) Hvert styremedlem sender konvolutter med notat og giro til hytteeierne ihht vedlagt 
oversikt (Frist: Før jul) 
 
Aktuell status: 
De fleste av giroene ble sendt. Ikke nødvendig at styret sender de resterende 
giroer siden grunneieren sender et skriv fra hytteeierforeningen sammen med giro 
til løypelag til alle hytteeierne. 
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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 
 
Aktuell status: Ikke gjort enda. HASTER NÅ! 

c) 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: 
- Kostnad per hjertestarter ca. 15-20 tkr 
- Varmeskap med strømforsyning nødvendig 
- Behov for flere hjertestartere? 
- Forslag til plassering? 
 
Stine kommer med et konkret forslag som skal legges frem på kommende årsmøte til 
hytteeierforeningen 

16/18 Drift av web-side til NHF 

«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 
 
Martin ordner editor-rettigheter på Web-hotell til Christen og avtaler et Skype-møte 
med Christen 

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. 

Aktuell status: Marianne stiller, Ingen svar fra Tim enda, Magnus Blegen? 

IV. Økonomi: 

Informasjon rundt økonomi og medlemstall fra kasserer 
 

Status 28.01.2019 

• Aktueller saldo DnB: kr 36.651,38 

• Antall mottatt betaling av medlemsavgift 2019: 65 

• Periode Des’18 + Jan’19 (01.12. – 28.01.): 
Sum ut: kr 27.890,- (derav: kr 27.703,00 Faktura advokat Kvale) 
Sum inn: kr 13.016,18 (derav: kr 12.975,50  Medlemsavgift – m/7 Vipps) 
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NHF Kontooversikt 

DnB_Status 29.01.2019.xlsx 

V. Neste styremøte: 

Dato: i løpet av Mars (Martin kaller inn) 
Sted: Skype 
 

VI. Saksliste: 

01/19 Rettsak ang. brøytet vintervei 

a) Aktuell status:  
Saksøkerne har sent tilsvar av anken til Eidsivating lagmannsrett innen fristen 
(se vedlegg) 

20190114_Tilsvar 

anke 14Jan2019.pdf
 

 
Web-siden til NHF har blitt oppdatert den 15.01. med denne informasjonen; 
Medlemmene til NHF (som er registrert med gyldig e-mail adresse) ble informert 
om oppdateringen per e-mail fra mailadressen til NHF samme dag. 

b) Behov for juridisk avklaring? 
Styrets vedtak: Ingen behov for juridisk avklaring 

02/19 Bankkonto til NHF hos DnB – Endring av bruker 

Martin mangler fortsatt rettigheter som administrator 
(får derfor ikke slettet gamle bruker som koster ekstra gebyrer) 

Alle styremedlemmer må signere på papirskjemaer!! 

20181221_993 848 

336 - Nordfjellstølens Hytteeierfore_Skjema 1_21Des2018.pdf

20181221_993 848 

336 - Nordfjellstølens Hytteeierfore_Skjema 2_21Des2018.pdf
 

Innstilling: Hver av styremedlemmene signerer skjema 1 og 2 fra DnB 
Styrets vedtak:  Innstilling vedtatt 

03/19 Brønnøysund -  
Oppdatering av signaturrettigheter og adresse nødvendig 

a) Ingen signaturrett publisert i Brønnøysund p.t. 

Konsekvens: Dnb krever signatur av alle styremedlemmer ifm sletting av 
gamle bruker og tildeling av admin-rettigheter 

Innstilling: Endre signaturretten slik at 2 signaturer er nok – styrelder og et 
av styremedlemmene under forutsetning at styret har godkjent 
en slik endring på foregående styremøtet 

Styrets vedtak: Innstillingen vedtatt 
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b) Registrert forretningsadresse = Midtoddveien 16, 0494 OSLO !? 

Innstilling: Adresse endres til adressen til aktuell styrelederen (Martin) 
Styrets vedtak: Innstillingen vedtatt 
 

04/19 Aurdal og Kruk løypelag 

1. Protokoll fra årsmøte, 30. desember 2018, kl. 15:00 

https://www.loypelaget.no/nyheter/protokoll-fra-aarsmoete-i-aurdal-og-kruk-loeypelag/ 

2. Representant for Etnedal i 2019: Arne Hektoen (Hytteeier Fjellsbygda) 
 

På årsmøtet i julen ble Arne valgt inn i styret for AKL som representant for 
Etnedal. 
Løypelag har sitt første møte på mandag, 04.02.2019 
Det som Arne er opptatt mest er kjøring av løyper, eller snarere, mangel på 
kjøring. Det er vanskelige forhold flere steder, og han vil jobbe for at dette 
utbedres best mulig slik at det er mulig å komme fram, helst med stor maskin. 
Tar gjerne imot tanker og innspill om relevante saker rundt dette. 
Sender dere tilbakemeldinger på hva som skjer framover. 

Innstilling: Informasjon fra løypelaget publiseres på web-siden til NHF – 
med link til web-siden til løypelaget 
Styret til NHF ber medlemmene sine om å komme med innspill 
vedr løypelaget; NHF informerer løypelaget tilsvarende og 
følger opp innspill med løypelaget. 

Styrets vedtak: Innstillingen vedtatt 

 

https://www.loypelaget.no/nyheter/protokoll-fra-aarsmoete-i-aurdal-og-kruk-loeypelag/

