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Ordinært styremøte Ons., 19. Juni 2019, kl 19 

Sted: Skype 

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

 

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): 

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 
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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 

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. 
 

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, … 

Styret fikk tilsendt 29 tilbakemeldinger fra medlemmene til Nordfjellstølens 

Hytteeierforening på foreslåtte kommentarene til kommuneplanens arealdel 2019-

2029. 27 medlemmer støttet forslaget til styret mens 2 medlemmer stemte imot. 
Mailen som styret sendte til Etnedal kommune den 14. Mai, 2019 på vegne av 

medlemmene finner du her. 
 
Aktuell status: 
Kommunestyret vedtok på møtet den 20. Juni 2019 å ta ut området F24 i sin helhet. 
Dette begrunnes også med flere uttalelser i høringen. 
Møtereferatet kan leses i sin helhet her. (Det er referatdelen på side 16-17 som 
omhandler område F24) 
Brevet fra Etnedal kommune til hytteeierforeningen datert 25.06.2019 kan du lese i 

sin helhet her. 

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 

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&
http://hytteeierforeningen-nhf.com/Etnedal%20kommune/Kommuneplanens%20arealdel%202019-2029/Kommuneplanens%20arealdel%202019_Kommentarer%20fra%20Hytteeierforeningen%20NHF_V3.pdf
https://www.etnedal.kommune.no/_f/p1/iba3d5af9-5466-4208-af4e-b3b4be22e756/saksframstilling-og-saksprotokoll-2gangs.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bw9eieEpS7_gandOY0Q2OU5qQTJLOWhHT0tFTmE3TGZ0dFBv/view?usp=drive_web
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Teksten kan forandres mot et tillegg, men den er vel grei. 

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 

 
Aktuell status: 
Styret utsetter bestilling av skiltene inntil situasjonen om vinterbrøyting er avklart! 

IV. Økonomi: 
Informasjon rundt økonomi og medlemstall fra kasserer 
 

Status 16.06.2019 

• Aktueller saldo DnB: kr 43.349,38 

• Periode 14.04. – 16.06.2019: 
Sum ut: kr 2.541 Retur 8 kontingenter (dobbelt betalt), Utleggsrefusjon, 
   Bankomkostninger Kr 45,- 
Sum inn: kr         0  

• 5 dobbelbetalinger gjenstår å refunderes!! 

• Noen mindre refusjoner gjenstår 

V. Neste styremøte: 

Dato og sted: August (Skype) – Avtales nærmere 

VI. Saksliste: 

14/18 Hjertestarter Stine 

Vedtak: Stine innhenter informasjon vedr. alternativ plassering på Nordfjellstølen 
Stine kommer med et konkret forslag som skal legges frem på kommende årsmøte 
til hytteeierforeningen til avstemming 

- Kostnad per hjertestarter ca. 15-20 tKr 
- Varmeskap med strømforsyning nødvendig 
- Behov for flere hjertestartere? 

Aktuell status 

- Forslag til plassering: Trafo-huset ved Øverlia krysse og Stølen 

- Stine henter inn kostoverslag fra Vokks for installasjon av varmeskap til 
hjertestarter 

- Stine lager et konkret forslag med beskrivelse av foreslått anskaffelse samt 
kostnadsrammen. Forslaget skal sendes medlemmene i forkant av årsmøtet 

- På årsmøtet skal det vises håndtering av hjertestarteren til medlemmene. Stine 
organiserer presentasjonen. 
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19/18 Status valgkomitee 

Marianne, Tim og Jan Brentebråten stiller som kandidater til valgkomite. 

Styrets innstilling: 
Sammensetningen av valgkomiteen ble diskutert på nytt. Iflg. vedtektene skulle 
medlemmene til valgkomiteen blitt valgt på forrige årsmøte, noe som dessverre ikke 
var tilfelle. Styret foreslår derfor å fortsette med sammensetningen av forrige 
valgkomiteen siden det er denne komiteen som ble valgt sist av medlemmene til 
NHF. Valgkomiteen minnes om å spørre også Kjell Ulven om han stiller igjen som 
revisor i 2020. 

Styrets vedtak: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

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

Oppfølging av saks nr 05/19 fra styremøte den 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! 

 
Styrets vedtak:  
Styret avventer referatet fra møtet med kommunen og diskuterer evt. nødvendige 
tiltak deretter. 

Referat fra møte med Etnedal kommune den 12. april er tilgjengelig nå i sin helhet 

på web-siden til EHF her. 
Her finnes det også informasjon vedr retningslinjer for tilskudd til løyper og stier 
samt info om kommunale tilskudd til løypelag og andre organisasjoner. 
 

Styrets vedtak: Når det gjelder agendapunkt 2 og 4 i ovennevnt referat så skal 
styret v/Kåre diskutere nødvendige tiltak med Etnedal 
Hytteeierforum v/Arne Hektoen 

http://ehf.one/onewebmedia/Referat%20Etnedal%20hytteeierforum%20120419.pdf
http://ehf.one/onewebmedia/Retningslinjer%20for%20tildeling%20av%20st%C3%B8tte%20til%20skil%C3%B8yper%20og%20turstier%20_Page_1.jpg
http://ehf.one/onewebmedia/Kommunalt%20tilskot%20til%20turstigar%20og%20skil%C3%B8yper%202019-2020_Page_1.jpg
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07/19 Fiberkabel på feltet Kåre 

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 

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

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

Diskusjonspunkt: 

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. 

Aktuell status:  
Arne Hektoen informerte styret den 22.05.2019 om at løypelaget har mottatt 
betalinger fra kun 18 hytteeire på Nordfjelstølen!! 

Innstilling: Styret bør diskutere tiltak som sikrer at hytteeiere på Nordfjellstølen 
betaler bidraget sitt til løypelaget! 

Styrets vedtak 
Styret foreslår å gå tilbake til tidligere praksis da hytteeierforeningen samler inn 
bidraget til løypelaget fra medlemmene sammen med medlemskontingenten.  
I 2017 ba styret medlemmene om å betale inn enten Kr 400,- eller Kr 900,- hvorav kr 
150,- dekket medlemskontingenten og resterende beløp tilhører løypelaget. 
 
Medlemskontingenten til NHF er i dag på Kr 200/året. Hytteeiere til omliggende 
felter er pålagt til å betale Kr 1.000 per hytte til løypelaget.. Denne forpliktelsen 
påligger IKKE hytteeierne på Nordfjellstølen. Men, bidraget til løypelaget er en 
vesentlig forutsetning til gode skiløyper i området vårt. For 2019 foreslår styret 
derfor å be medlemmene sine til å betale enten Kr 700 eller Kr 1.200, hvorav Kr 200 
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er medlemskontingenten til NHF. For hytteeiere som ikke ønsker å betale noe 
bidrag til løypelaget blir satsen da på kun Kr 200. 
Hvem skal samle inn bidrag fra hytteeiere som ikke er medlem til NHF? 
Medlemmene skal avstemme på forslaget på kommende årsmøtet. 

01/19 Rettsaken brøytet vintervei 

Arne Braadland informerte styret den 13.Juni 2019 per mail om planlagt infomøte 
den 29. Juni 2019. Et brev fra advokat Sveen dt. 11.06.2019 var vedlagt mailen: 
Jordskifteretten har gitt brøyterne en frist til 01. August for å kreve bruksordningen 
gjennomført. Hvordan skal styret forholde seg til oppfordringen om å publisere 
invitasjonen til infomøte den 29.06. på Web-siden til NHF? 

Vedtak: Styret sender kommentarene sine til Arne Braadland med svarfrist til 
Man, 24.06.  Etter denne fristen diskuterer styret publiseringen av 
mottatt informasjon mht omfang og innhold. 

Aktuell status: Brevet fra advokat Sveen ble publisert i sin helhet den 25.06. på 
web-siden til NHF – sammen med kommentarene/spørsmål fra 
styret rettet til brøyterne 

11/19 Årsmøte 

Ordinært årsmøte avholdes en gang pr år og innkalles med 2 måneders varsel. 

Vedtak styret angående årsmøte: 

a) Valg av dato og sted: Lør, 07. September, kl 13 – 14:30 på hytta til Eystein 

b) Forslag til avstemminger på årsmøte 

i. Innkreving av bidrag til løypelag via NHF 

ii. Fiberkabel 

iii. Hjertestarter 

iv. Foreslått endring av vedtekter ang. Punkt 3 D 
Bruk av fullmakter på årsmøter skal begrenses inntil 2 fullmakter per hytte. 

12/19 Veilaget årsmøte Eystein 

Eystein informerte styret om årsmøtet 2019 til veilaget som ble avholdt den 14. 
Juni.. Det ble vedtatt en del endringer i vedtektene som nevnt i punkt 7 til referatet. 
Alle relaterte dokumentene kan du lese i sin helhet her: 

• Referat årsmøte 2019 

• VEDTEKTER 14.06.2019 

• Revisjonsberetning 2018_ Vegen Kælvbakklie 

• Arbeidsplan 2018_19 

• Budsjett 2019 

• Resultatrapport for regnskapsår 2018 

http://hytteeierforeningen-nhf.com/arkiv/Veisystem/Veglaget%20Vegen%20K%C3%A6lvbakklie-Nordfjellst%C3%B8len.html
http://hytteeierforeningen-nhf.com/Veisystem/Referat_%C3%A5rsm%C3%B8te%202019.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/Veisystem/VEDTEKTER_14.06.2019.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/Veisystem/Vegen%20K%C3%A6lvbakklie-%20rev.beretn.%202018.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/Veisystem/Arbeidsplan_2018_19.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/Veisystem/Budsjett2019.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/Veisystem/Enkel%20resultatrapport_Klient_ACD_20190502_153600.pdf

