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Ordinært styremøte 18. April 2019, kl 10:30 

Sted: Hytta til Eystein 

Møtedeltakere: Martin Strehl, Eystein Holter, Kåre Dalaker, Stine Thorstensen 
Arne Hektoen (delvis ifm saks nr 05/19, 06/19, 09/19 og 10/19) 
Erik Ødegaard (bare ifm saks nr 09/19)  

Forfall:  Christen Johanson 
 

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 
 

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. 
Jan Brentebråten har sagt seg villig til å stille her. Veldig bra! 

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 – 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 
 

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

1. 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 

Aktuell status: Informasjonen ble publisert på web-siden til NHF den 01.04. 
 

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 

http://ehf.one/
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Aktuell status: Informasjon ble publisert på web-siden den 01.04.2019 
 

06/19 Aurdal og Kruk løypelag 

1. Kontaktperson fra NHF-styre 
 
Innstilling: Valg av en kontaktperson fra styret til NHF 

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

Aktuell status: Infomail sendt til Arne 23.03. 

07/19 Fiberkabel på feltet 

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. 

Aktuell status: 
Vokks mangler en «bit» nede i bygda før opgw-kabelen er operativ så langt 
luftspennet er. Derfra skal det være trekkerør ut i feltet der fiber kan trekkes til den 
enkelte hytte. Begge disse tiltakene krever at en del abonnenter tegner seg for 
tilkobling. Kåre fortsetter med å undersøke nærmere med Vokks og 
bredbåndleverandører 

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 Stølsmyret 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/ 

Aktuell status: Styret skal informere om feilen i nyhetsvarselen som blir sent til 
medlemmene ifm publisering av dette møtereferatet på web-
siden 
 

  

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

Informasjon rundt økonomi og medlemstall fra kasserer 
 

Status 14.04.2019 

• Aktueller saldo DnB: kr 45.890,38 

• Antall mottatt betaling av medlemsavgift 2019: 99 (!) medlemmer 
(Utmeldelse av 1 medlem siden forrige styremøte) 
 

• Periode 11.03. – 14.04.2019: 
Sum ut: kr    559 Retur dobbelt betalt kontingent 
Sum inn: kr 1.193 6 x medlemskontingent 
   OBS!!  13 dobbelbetalinger gjenstår å refunderes!! 

• Noen mindre refusjoner gjenstår 

 

V. Neste styremøte: 

Dato og sted: Ikke bestemt enda 

VI. Saksliste: 

05/19 Møte av Etnedal Hytteeierforum (EHF) med Etnedal kommune 12. April 

Oppfølging av saks nr 05/19 fra forrige styremøte (19.03.): 

 
Styrets vedtak fra styremøte den 19.03.: 
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 
sammenhengende løypenett? 

Innstilling: Arne Hektoen, representanten fra Hytteeierforum (EHF) bes om å 
informere styret om utfallet av møtet med kommune. 
Basert på det skal styret diskutere evt. nødvendige tiltak sammen med 
Arne og Erik Ødegaard, grunneieren på Nordfjellstølen 

 

Informasjon fra Arne Hektoen: 

• EHF venter på et referat fra møtet med kommunen. 

• Muntlig rapport: 
Etnedal kommune viser til en eksisterende plan for skiløyper. Dokumentasjonen 
mangler og bør etterlyses! 

• Løypelag har ingen avtaler med grunneierne i dag! 
Stor risiko for eksisterende løypenett! 
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Styrets vedtak:  
Styret avventer referatet fra møtet med kommunen og diskuterer evt. nødvendige 
tiltak deretter. 

09/19 Arealplan Etnedal - Kommuneplanens arealdel 2019 – 2029 
Kunngjøring av 1. gangs offentlig ettersyn 

Ref. til nyhetsvarsel/mail fra styret til medlemmene i NHF datert 01.04.2019 og 
publisering av info på web-siden samme dag: 
«Styret til hytteeierforening har oppdatert web-sidene til NHF nå med innstilingen fra 
Etnedal kommune til kommuneplanens arealdel 2019-2029 samt møtereferat fra 
forrige styremøtet. 
Informasjonene er tilgjengelig under linkene nevnt nedenfor:» 
 
Etnedal kommune behandler nå revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Kommunestyrets innstilling ligger ute til 1. gangs offentlig ettersyn (sak 27/19). Det 
er ingen endringer i arealformål på 137/2. 
Du finner brevet fra Etnedal kommune med bl.a. opplysning om frister og dato til 
informasjonsmøter her. 
Styret diskuterer evt. nødvendige tiltak på neste styremøte og holder medlemmene 
oppdaterte.» 
Spørsmål og/eller kommentarer fra medlemmer mottas med takk.» 
 

Utdrag fra brevet fra Etnedal kommune: 

Eventuelle uttalelser/merknader til planforslaget sendes skriftlig til Etnedal 

kommune, Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, eller på epost til 

postmottak@etnedal.kommune.no, og må være sendt senest 16.05.19. 
 

Innstilling: Styret skal diskutere evt. nødvendige tiltak sammen med 
grunneieren og representanten fra Hytteeierforum (EHF) 

Diskusjonspunkter: 

• Silingsrapporten fra NOR Consult er negativ til utbyggingen. Se link nedenfor: 
https://www.etnedal.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journ
alpostid=2018005704&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=40&  

• Det er område F24 som er viktig for oss. Her ble det søkt om utbygging 
tidligere, men dette kunne forhindres bl.a. pga stier. 

Styrets vedtak: 
Styret sender en innstilling til medlemmene med svarfrist – i god tid før 16. Mai.  
Viktig å nevne rette argumenter mot fylke her som for eksempel grønn 
korridor til fjellområdet, … 

06/19 Aurdal og Kruk løypelag - Innkreving av bidraget til løypelaget 

Innstilling: Styret skal diskutere med Arne Hektoen, representanten fra 
Hytteeierforum (EHF) status av mottatt innbetaling for 2019 
og konkluderer evt nødvendige tiltak 

Diskusjonspunkter: 

http://hytteeierforeningen-nhf.com/Etnedal%20kommune/Kommuneplanens%20arealdel%202019-2029/Kommuneplanens%20arealdel%202019-2029%20-%20Kunngj%C3%B8ring%20av%201.gangs%20offentlig%20ettersyn%20datert%2022.03.2019.pdf
https://www.etnedal.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018005704&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=40&
https://www.etnedal.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018005704&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=40&
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• Øvrige hytteeierforeninger som Aurdal og Kruk løypelag betjener krever inn 
bidraget til løypelaget fra medlemmene sine. Medlemmene til disse foreningene 
er forpliktet ved kjøp av hytta å betale Kr 1.000 til løypelag. Dette er IKKE tilfelle 
hos NHF da bidragene betales frivillig! 

Styrets vedtak: 
Styret har ingen grunnlag for å «kreve» betaling av bidrag til løypelag.fra 
medlemmene sine. Viktig derfor at NHF jobber med «lobbyvirksom» for å sikre at 
medlemmene til NHF bidrar med frivillige innbetalinger til løypelag. 

10/19 Varselskilt skiløype 
(Ref. mail fra Arne Hektoen til NHF datert 22.03.2019) 

«Skiløypene våre krysser mange veier. Grafika på Hamar har varselskilt for 
skiløype/vei. Har bl annet levert til AKL. Skiltene er 35x35 cm og koster 625,- pluss 
mva. Monteres på impregnerte stolper. 
 

 Image-1.jpg 

Teksten kan forandres mot et tillegg, men den er vel grei ok. 
Er det noen av dere som trenger slike skilt så gi beskjed så kan jeg bestille samlet.» 
 
Styrets vedtak: 
Bestill 4 skilt hos EHF! Disse skal settes opp ved krysset hos Vidar og ved slutten av 
skiløypa til Brattbakken 

01/19 Rettsaken brøytet vintervei 

Aktuell status: 
Uendret siden forrige styremøte 
Jordskifteretten har ikke mottatt noen krav om gjennomføring av bruksrettsordning 
enda (Mail fra Knut Lihagen datert 23.04.) 

https://drive.google.com/file/d/0Bw9eieEpS7_gandOY0Q2OU5qQTJLOWhHT0tFTmE3TGZ0dFBv/view?usp=drive_web

