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Møtereferat - ordinært styremøte tirsdag, 17. Februar 2020, kl 16.30 

Sted: Hytte til Marte Berg 

Møtedeltakere: Eystein Holter, Stine Thorstensen, Marte Berg, Martin Strehl, 
Kåre Dalaker (på telefon) 

 

Faste punkter: I. Godkjenne innkalling 

II. Godkjenne referat 

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 

VI. Neste styremøte 

 

 

I. Godkjenne innkalling 

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 
Styrets vedtak: Som innstilling 

II. Godkjenne referat 

Innstilling: Referat godkjennes. 
Styrets vedtak: Som innstilling 

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

15/19 Brønnøysund Martin 

Oppdater opplysningene i Brønnøysundregisteret 
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IV. Økonomi: 

Informasjon rundt økonomi og medlemstall fra kasserer 

1. Status Økonomi per 17.02.2020 

• Aktueller saldo DnB: kr 92.402,11 
 

 

• Periode 29.01.2019 – 17.02.2020:  
Sum inn: kr 15 754,50 14 innbetalinger  
   (Medlemskontingent, hjertestarter, løypelag) 
Sum ut:  kr          4,50- Bankgebyr 

2. Medlemmstall 

92 medlemmer per 16.12.2019  
(Antall kontingent betalt for 2020 så langt: 73 – Status 01.03.) 

V. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

13/19 Hjertestarter 

Sjekk mulighet for finansiell støtte til varmeskap hos Vokks Stine 

Hytteeierforeningen har sendt en søknad til Vokks med spørsmål  
om å få sponset en eller begge varmeskap ifm anskaffelsen av  
hjertestartere. Venter nå på svar. 
 
Ikke mottatt noe svar fra Vokks enda. 

21/19 Begjæring av midlertidig forføyning – Kjennelse tingretten 

39 hytteeier på Nordfjellstølen begjærte en midlertidig i forføyning i  
tingretten til Fagernes for å stanse brøytingen på hyttefeltet midlertidig. 
Tingretten ga saksøkerne ikke medhold i saken.  
Brøytemotstandere har anket dommen til lagmannsretten nå. 
Kjennelsen av anken er forventet ila uke 11. 

02/20 Løypelag – Status innbetaling av bidrag fra medlemmene 

Per dags dato er det 40 hytteeier på Nordfjellstølen som har betalt bidrag til 
løypelaget på til sammen ca. kr 38.000,- via hytteeierforeningen. Utover det 
har flere medlemmer til NHF betalt bidraget sitt direkte til løypelaget.  
Styret vedtok å overføre kr 35.000,- til løypelag allerede nå; resterende beløp 
skal overføres til løypelaget når innbetalingene fra medlemmene for 2020 er 
sluttført. 
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Neste styremøte: 

Dato og sted: Fysisk møte i påskeferie – konkret dato bestemmes senere 


