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Ordinært styremøte Tirs., 13. August 2019, kl 18.00 

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. 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 

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 

- Se notatet som skal presenteres på årsmøtet her 

- På årsmøtet skal det gjerne vises håndtering av hjertestarteren. 
Martin undersøker muligheten med Røde kors for en visning. 

05/19 Møte av Etnedal Hytteeierforum (EHF) med Kåre 
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! 

http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/Hjertestarter%20p%C3%A5%20Nordfjellst%C3%B8len.pdf
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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 

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: 
Se orienteringen som skal gis på årsmøtet her 

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 på web-siden til 
NHF den 25.06. sammen med kommentarene/spørsmål fra styret 
rettet til brøyterne 

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
http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/Sammendrag%20Fiberinstallasjon%20Nordfjellst%C3%B8len.pdf


Side 4 av 5 

 

IV. Økonomi: 
Informasjon rundt økonomi og medlemstall fra kasserer 
 

Status 08.08.2019 

• Aktueller saldo DnB: kr 41.965,38 

 

• Periode 16.06. – 08.08.2019: 
Sum ut: kr 1.584 Refusjon kostnader for web-hotell, konvolutter + frimerker 
   Retur 1 kontingenter (dobbelt betalt) 
Sum inn: kr    200 Innbetaling av 1 medlemskontingent 

• 4 dobbelbetalinger gjenstår å refunderes!! 

V. Neste styremøte: 

Dato og sted: Avtales av det nye styret etter årsmøtet 

VI. Saksliste: 

11/19 Årsmøte 2019 

Gjennomgang av dokumenter til årsmøte 2019: 

1) Dagsorden til Årsmøte 2019 
Se dokumentet her 

2) Detaljer til dagsorden punkt 5 tom 9 
Se dokumentet her 

3) Styrets beretning NHF 2018 2019 
Se dokumentet her 

4) Regnskap 

a) Regnskap NHF 2018/2019 
Se dokumentet her 

b) Revisjonsberetning 
Se dokumentet her 

5) VEILAGET - Referat fra ordinært årsmøtet (Eystein) 
Se dokumentet her 

6) Annet praktisk 

a) Publikasjon av underlagene til årsmøtet på web-siden  (Christen) 

http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/Dagsorden%20til%20%C3%85rsm%C3%B8te%20NHF%202019_Vers%202.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/Detaljer%20til%20dagsorden%20punkt%205%20tom%209.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/Styrets%20beretning%20NHF%202018_2019.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/Regnskap.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/Revisjonsberetning.pdf
http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8te%202019/Referat_%C3%A5rsm%C3%B8te%202019.pdf
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b) Nyhetsvarsel til medlemmene med oppfordring for å stille på møtet. De som 
ikke har anledning til å delta bør gi fullmakten sin til en annen deltaker. 

c) Utskrift av underlagene til årsmøtet  (Martin) 

d) Registrering av deltaker på årsmøtet og  (Eystein + Stine) 
registrering av fullmakter 

e) 1 stemme per hytte  
Utdeling av «Stemmelapper» for å unngå dobbeltelling 

VII. Annet 

• Veilaget har kalt inn til ekstraordinært møtet den Ons, 28.08.2019 
Se innkallingen her 
- Fra styret til NHF er det Eystein og Stine som skal delta her. 

http://hytteeierforeningen-nhf.com/Veisaker/Veglag/20190817_VEILAGET%20-Innkalling%20til%20ekstraordin%C3%A6rt%20%C3%A5rsm%C3%B8tet%20den%2028.08.2019.pdf

