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Ordinært styremøte 19. Mars 2019, kl 19 

Sted: 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 

Informasjon rundt medlemstall og økonomi fra kasserer 

V. Dato for neste styremøte 

VI. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

 

 

 

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

 

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 
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hytteeierforeningen til avstemming 
 

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 
 

Aktuell status: Fullført 

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 og Tim stiller som kandidater til valgkomite. 
Eystein hører med mulige kandidater som støtter brøyting av 
vinterveien for å sikre at interessene også fra denne gruppen blir 
representert i neste styre. 

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!! 
 
Innstilling: Hver av styremedlemmene signerer skjema 1 og 2 fra DnB 
Styrets vedtak:  Innstilling vedtatt 
 
Aktuell status: 
Begge skjemaene har blitt signert komplett i mellomtiden. 
Martin leverte skjemaene til DnB. Autorisasjonen i nettbanken har blitt endret 
tilsvarende og gamle bruker har blitt slettet. 

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 
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Innstilling: Endre signaturretten slik at 2 signaturer er nok – styreleder og et 
av styremedlemmene under forutsetning at styret har godkjent en 
slik endring på forhånd. 

Styrets vedtak: Som innstilling 

Aktuell status: 
Martin sender vedtaket til Brønnøysund registeret via Altinn for å oppdatere 
signaturrettigheter tilsvarende ved neste anledning. 

b) Registrert forretningsadresse = Midtoddveien 16, 0494 OSLO !? 

Innstilling: Adresse endres til adressen til aktuell styrelederen (Martin) 
Styrets vedtak: Som innstilling 
 

04/19 Aurdal og Kruk løypelag (AKL) 

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 mest opptatt av 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 

Aktuell status: Informasjonen har ikke blitt publisert på web-siden til NHF enda. 

 

IV. Økonomi: 

Informasjon rundt økonomi og medlemstall fra kasserer 
 

Status 11.03.2019 

• Aktueller saldo DnB: kr 45.256,38 

• Antall mottatt betaling av medlemsavgift 2019: 76 medlemmer 
(Betalingspåminnelse har blitt sendt til alle hytteeiere på Nordfjellstølen som ikke 
har betalt enda) 

• Periode Des’18 tom 11.03.2019: 
Sum ut: kr 28.050,- (derav: kr 27.703,00 Faktura advokat Kvale) 
Sum inn: kr 21.782,06 Medlemskontingent (derav: 17 Vipps) 
   OBS!!  8 dobbelbetalinger som må refunderes!! 

https://www.loypelaget.no/nyheter/protokoll-fra-aarsmoete-i-aurdal-og-kruk-loeypelag/
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• Noen mindre refusjoner gjenstår 

 

Kontoutskrift 

01.Des.2018 tom 11.Mars2019.xlsx 

V. Neste styremøte: 

Dato: Tors, 18.04. 
Sted: Hytta hos Eystein + Skype 

VI. Saksliste: 

01/19 Rettsak ang. brøytet vintervei 

Aktuell status:  
Den 25.02. har Eidsivating lagmannsrett avvist anken fra grunneieren.  
Ankebeslutningen ble publisert på web-siden til NHF i sin helhet den 07.03. 
 

Innstilling: Hvilket tiltak kan/bør hytteeierforeningen foreta seg nå vedr. 
rettsaken? 
Er det hensiktsmessig at hytteeierforeningen organiserer et 
informasjonsmøte der saksøkerne har mulighet til å svare på 
spørsmål fra hytteeiere vedr. tenkt løsning for brøytet 
vintervei? 
Andre tiltak? 

Styrets vedtak: Kommentarene på den åpne Facebook siden «Har hytte på 
Nordfjellstølen» i det siste vitner (fortsatt) om høyt 
konfliktnivå med sverting og personangrep – noe som i stor 
grad skader atmosfæren blant hytteeiere. 
Organisering av et informasjonsmøte innebærer stor fare for 
ytterligere eskalering av den pågående konflikten. 
Styret begrenser derfor tiltakene sine vedr rettsaken til å 
informere medlemmene om aktuell status. 
 

05/19 Etnedal Hytteeierforum (EHF) 
(Ref. mail fra Arne Hektoen, 10.03.2019) 

1. EHF har møte med Etnedal kommune fredag 12. april. 
I den forbindelse ønsker EHF innspill til saker som skal tas opp med kommunen. 
Innspill skal sendes før 25.3. 
 

Styrets vedtak: 
Kommunen har ansvar for å sikre de gjennomgående skiløypene til 130 hytter på 
Nordfjellstølen som kommunen har tegnet inn i tidligere planer. 

Dette bør være en felles bekymring siden bortfall av gjennomgående løyper også 
har negativ innvirkning for hyttene på Tonsåsen, Ølslykkja og i Fjellsbygda. 
Styret fra NHF ønsker derfor at EHF avklarer følgende spørsmål:  
Dersom det blir brøytet på Nordfjellstølen – hvordan kan kommunen sikre et 
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sammenhengende løypenett? 
 

2. Vedtatte reguleringsplaner med plankart og planbestemmelser 
Det er ikke stor aktivitet mellom EHF og kommunen. EHF følger med på 
kommunens hjemmeside og informerer om saker av interesse på hjemmesiden 
sin (http://ehf.one/). 
EHF har publisert nå vedtatte reguleringsplaner med plankart og 
planbestemmelser på ovennevnt hjemmesiden sin. 
 

Styrets vedtak: Informasjonen skal publiseres med linken på web-siden til NHF 
 

06/19 Aurdal og Kruk løypelag 

1. Kontaktperson fra NHF-styre 
Ref. agendapunkt 04/19: Arne Hektoen ble valgt som representant for Etnedal i 
løypelag for perioden 2019. Arne er styremedlem til hytteeierforening på 
Fjellbygda. 
Hytteeierforening bør holde tett kontakt med løypelaget via Arne Hektoen for å 
diskutere aktuelle problemer med løypekjøringen og for å følge opp innbetaling 
av bidrag fra medlemmene til NHF (om mulig). 
 
Innstilling: Valg av en kontaktperson fra styret til NHF 

Styrets vedtak: Kåre stiller!! 
Martin sender infomail til Arne Hektoen 

2. Innkreving av bidraget til løypelaget 
(Ref. til vedlagt mail fra Jan Brentebråten datert 28Feb2019) 

Bidrag til Kruk 

Aurdal Løypelag_Mail korrespondanse med Jan Brentebråten 28Feb2019.msg
 

Styret bør følge opp med løypelaget hvor mye bidrag medlemmene til NHF 
betaler til løypelaget. Ut ifra erfaringene samlet frem mot årsmøtet bør styret 
revurdere praksis fra 2019 om separat innkreving av løypebidrag med utsending 
av giro via grunneieren. 
 
Innstilling: Kontaktperson fra styret (ref. punkt 1 ovenfor) følger opp  
  innbetalingene fra medlemmene til NHF for 2019 med løypelaget. 

Styrets vedtak: Som innstilling 

3. Rapport fra løypekjøring (fra Danebu til området vårt)  
 
Mail Arne Hektoen datert 12Mar2019: 

 
 
Styrets vedtak: Rapporten publiseres på web-siden til NHF 
 

07/19 Fiberkabel på feltet 

http://ehf.one/
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Ref. til vedlagt mail fra Jan Sivert Hauglid til NHF datert 28.02.2019: 

«Har hytteeierforeningen vurdert å få lagt inn fiberkabel i feltet?  
Det ble forberedt for dette ved at det ble lagt et ekstra rør da hyttefeltet fikk strøm. 
Det krever sikkert et visst antall som ønsker dette, men vil tro det blir flere og flere.» 
 

Styrets vedtak: Styret bør utrede muligheter og kostnader for legging av 
fiberkabel på hyttefeltet slik at styret kan legge frem en innstilling 
på årsmøtet. 
Kåre tar kontakt med Vokks og sjekker. 

08/19 Veilag: Aktuell status? 

Har det vært noen møter i veilaget siden styret ble valgt i fjor? 
 
Eystein/Stine: 
Etter vedtektene har en representant for hytteeierne med vara (som da skal 
representere alle brukere av veien) tale og forslagsrett på årsmøtet i veilaget. 

09/19 Betalingspåminnelse distribuert av grunneieren på vegne av 
hytteeierforening – oversikt skiløyper feilaktig! 

Ref. mail fra Ole Lærdahl til styret datert 07.03. 
Ole gjør styret oppmerksom på at oversikten av skiløypene på Nordfjellstølen som 
var skrevet ut på baksiden av betalingspåminnelsen dessverre var feilaktig. 
Han påpeker riktignok at løype 37, en turløype fra/til Tonsåsen og også fra den 
nederste delen av Nordfjellstølen og opp til Øvre Stølsmyre mangler på denne 
oversikten. 
 
Styrets vedtak: Styret informerer medlemmene på web-siden til NHF med 

henvisning til eksisterende link fra løypelag 
https://www.loypelaget.no/turforslag/loeypekart/ 

https://www.loypelaget.no/turforslag/loeypekart/

