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Ordinært styremøte torsdag, 11. Juni 2020, kl 19 

Sted: Nettmøte 

Møtedeltakere: Stine Thorstensen, Eystein Holter; Kåre Dalaker, Marte Berg, Martin Strehl 

Frafall:  

Faste punkter: I. Godkjenne innkalling 

II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte 

III. Økonomi 

IV. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

V. Neste styremøte 

 

I. Godkjenne innkallingen 
Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes 

Styrets vedtak: Som innstilling 

II. Gjennomgang av gjøremål fra forrige møte: 

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. 

Aktuell status: 
Vokks er villig til å sponse et skap til NHF. Styret har fått rabatt av Røde kors ved kjøp 
av to pakker som inkluderer et skap hver. Styret sjekker derfor med Vokks om sponset 
beløp kan brukes ved kjøp av en slik pakkeløsning. 
 
Bestillingen til Røde kors ble sendt i dag. Avklaringen med Vokks om sponset beløp kan 
brukes ved kjøp av denne pakkeløsning gjenstår. 

02/20 Løypelag – Status innbetaling av bidrag fra medlemmene 

Per dags dato er det 53 hytteeier på Nordfjellstølen som har betalt et frivillig bidrag på 
kr 45.918 til løypelaget via hytteeierforeningen. Utover det har 3 medlemmer betalt 
bidraget sitt direkte til løypelaget. Til sammen er det 56 medlemmer, tilsvarende 64% 
av medlemmene som har betalt et frivillig bidrag til løypelaget. 
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Hytteeierforeningen overførte kr 35.000 til løypelag den 04. Mars.  
Resterende beløp skal overføres til løypelaget når innbetalingene fra medlemmene for 
2020 er sluttført. 

Innstillingen: Styret overfører resterende beløp til løypelaget 

Vedtak styret: Som innstillingen 

Aktuell status: Avregning pågår 

04/20 Automatisk bom Eystein og Stine 

I forbindelse med midlertidig gjenbruk av manuell bommen har flere medlemmer 
etterspurt styret om å legge frem et forslag for anskaffelse av en automatisk bom på 
neste årsmøtet. Styret utredet anskaffelse av en slik løsning for 3 år siden allerede. 
Denne gangen ble kostnadene til anskaffelsen estimert på ca. kr 257.000 med årlige 
driftskostnader på kr 10.000,-. 
Styret konkluderte da med at kostnadene ikke står i forhold til nytten og forslaget ble 
derfor skrinlagt av styret med det samme. 

Styrets vedtak: Styret skal utarbeide et forslag til automatisk bom med et estimat av 
anskaffelses- og driftskostnader samt belysning av pro og kontra. 
Forslaget legges frem på neste årsmøtet til avstemming. 

Aktuell status Dokumentasjon/Presentasjon til årsmøtet forberedes 

06/20 Mail Kjell Ulven til styret den 05April ’20 

Se mail fra Kjell her 
 

Ad 1: Kasserer – Innføring av 4-øye prinsipp 
 
Ved konstituering av styret ønsket ingen av de andre styremedlemmene å ta 
over som kasserer. Dagens løsning ble derfor valgt av praktiske årsaker siden 
Martin var kasserer i forrige styret og nødvendige tilganger til nettbanken var på 
plass allerede. 

Innstilling: 
Med bakgrunn i henvendelsen fra revisoren innfører styret 4 øye-prinsippet ifm 
betalinger i nettbanken. Dette innebærer at alle betalinger skal fremover 
godkjennes av et annet styremedlem. Styret starter med implementeringen av 
denne løsningen umiddelbart. Dagens praksis blir videreført inntil den nye 
løsningen er klar til bruk. 

Vedtak styret: Som innstillingen 
 
Aktuell status: 
Anne Marte har blitt registrert som bruker av nettbanken nå,  
Tilordning av en rolle som godkjenner i nettbanken så snart DnB har  
mottatt signaturen fra Marte. 

Ad 2:  Forslag om informasjonstavle på Bjørgovarden 
 
Forslag om oppsetting av informasjonstavle på toppen av Bjørgovarden 
 
Innstilling: Kåre tar kontakt med kommunen for å høre om kommunen kan  
  sette opp en slik tavle 
 

http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/Styrem%C3%B8ter%202019_2020/Mail%20Kjell%20Ulven%20til%20styret%20i%20NHF_05Apr2020.pdf


Side 3 av 3 

 

Vedtak styret: Som innstillingen 
 
Aktuell status: Brev til kommunen sendes så snart kostnadsoverslag foreligger 

III. Økonomi: 

1. Saldo DnB per 10.06.: kr 79.711,15 

Periode 05.05. – 10.06.2020:  
Sum inn: kr   800,-- 2 innbetalinger (Medlemskontingent) 
Sum ut:   

Medlemmstall 

Antall kontingent betalt for 2020: 89 (Status 10.06.) 

IV. Saksliste + innmelding av saker til eventuelt 

05/20 Forslag til alternativ skiløype – presisering av svaret fra styret til Jan 

Ref: Referat fra styremøtet den 07.Mai ’20, sakspunkt 05/20 
 
Jan Brentebråten reagerte sterkt på svaret han mottok fra styret med mail sendt den 
19. April. Jan reagerer på at styret kommenterte også Brattbakken i analysen sin som 
riktignok IKKE var inkludert i forslaget hans. Foreslått alternative fra Jan omfattet 
strekningen fra fjellet til toppen av Brattbakken via Øvreliakrysset. Styret burde ha 
presisert dette i svaret til Jan og beklager denne feilen. 

Analysen til styret tok for seg hele strekning fra fjellet til vinterparkeringen for å belyse 
utfordringene knyttet til de enkelte partiene på best mulig måte – Brattbakken inkludert. 

Foreslått trase til Jan går over tomter der eier ikke gir samtykke, traseen krever delvis 
omfattende terrenginngrep ifølge løypelaget, ny løypetrase er søknadspliktig, dekning 
av kostnader ifm ny løypetrase forutsetter godkjenning fra medlemmer til 
Hytteeierforeningen. 
Grunnet dette står kommentarene og konklusjonene fra styret til foreslått alternativ fra 
fjellet til toppen av Brattbakken via Øvreliakrysset derfor fortsatt ved lag. 

Konklusjon: 

Realisering av en ny skiløype er en langvarig prosess som beskrevet ovenfor. 
Forutsetningene for realisering av beskrevet alternativ trase er i dag ikke oppfylt. 

Styret i NHF fortsetter med å tilrettelegge forholdene på Nordfjellstølen til alles beste 
innenfor de nevnte forutsetningene og utfordringene. 

07/20 Årsmøte NHF 2020 

1. Dato til årsmøte: Lørdag, 05.09., kl 16 

2. Fysisk møte ved hytta til Eystein Holter 

3. Invitasjon sendes til medlemmer per mail 

4. Informasjon om årsmøte publiseres også på web-siden til NHF 

Neste styremøte: Uke 28 på Nordfjellstølen (Avtales nærmere) 

https://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/Styrem%C3%B8ter%202019_2020/200507_Referat%20NHF%20Styrem%C3%B8te%2007Mai2020.pdf

