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Ordinært styremøte mandag, 20. Juli 2020, kl 18 

Sted: Hytta til Martin 

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

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: 

15/19 Brønnøysund Martin 

Oppdater opplysningene i Brønnøysundregisteret 

Aktuell status: 
Registeret har blitt oppdatert med korrekt adresse og styremedlemmer 

13/19 Hjertestarter Stine 

Aktuell status: 
Begge startere er betalt og har blitt levert til NHF. En starter er planlagt plassert på 
uthus til Stølen (nedenfor vinterparkeringen). 
Den andre starteren er planlagt plassert på stativet til informasjonstavlen ved Øverlia-
krysset. Starterne skal være klar til bruk raskest mulig, senest ved begynnelsen av 
kommende vintersesong. 
 

Sjekk muligheten for å skaffe strømforsyning til varmeskapet. 

Publiser informasjon med plassering og brukerveiledning når starterne er montert. 

Sjekk med Vokks om sponset beløp kan brukes ved kjøp av en slik pakkeløsning. 
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02/20 Løypelag – Status innbetaling av bidrag fra medlemmene 

Per dags dato er det 55 hytteeier på Nordfjellstølen som har betalt et frivillig bidrag på 
kr 47.101 til løypelaget via hytteeierforeningen. Utover det har 3 medlemmer betalt 
bidraget sitt direkte til løypelaget. Til sammen er det 58 medlemmer, tilsvarende 64% 
av medlemmene (= 58 av 90 medlemmer) som har betalt et frivillig bidrag til løypelaget. 
Hytteeierforeningen overførte kr 35.000 til løypelag den 04. Mars.  
Resterende beløp skal overføres til løypelaget når innbetalingene fra medlemmene for 
2020 er sluttført og revidert. 

Vedtak styret: Styret overfører resterende beløp til løypelaget etter godkjent regnskap 

04/20 Automatisk bom Eystein 

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. 

Vedtak styret: Styret skal legge frem et forslag til automatisk bom med et estimat av 
anskaffelses- og driftskostnader samt belysning av pro og kontra. 
Forslaget legges frem til avstemming på kommende årsmøtet. 

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

Se mail fra Kjell her 
 

Ad 1: Kasserer – Innføring av 4-øye prinsipp Martin/Marte 
 
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. 

Vedtak styret: 
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. 

Aktuell status: Anne Marte registrert i nettbanken nå.  
Tildeling av rollen som godkjenner gjenstår 

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

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

• Saldo DnB per 20.07.: kr 38.257,15 

Periode 11.06. – 20.07.2020:  
Sum inn: kr 1.982,50 2 innbetalinger (Medlemskontingent) 
Sum ut:  -kr 42.211,25 Betaling av 2 hjertestartere m/varmeskap 

• Medlemmstall 

Antall kontingent betalt for 2020: 90 (Status 20.07.) 

IV. Saksliste + innmelding av saker til eventuelt 

07/20 Årsmøte – forberedelser (Aktuell status og gjøremål) 

Gjennomgang gjøremål og aktuell status 

08/20 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Etnedal kommune 

Etnedal kommune gjennomfører for tiden prosjektet «Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder». I den forbindelse ønsker kommunen innspill og sender derfor 
foreløpig utkast på høring. 
Detaljene til høringen kan leses på web-siden til Etnedal kommune her. 

Nordfjellstølen inngår i kartene til høringen som del av Veståsen (området nr. 15) og 
er klassifisert som følgende: 

• Områdebeskrivelse: Skogs- og fjellområder i Fjellsbygda, Nordfjellstølen og  
  Olslykkja 

• Verdi: A 

• Kommentar til verdisettingen: 
Snaufjellsområde med mange brukere både sommer og vinter gir høy verdi. 
Tilrettelagde stier og løyper 

Kommunen ønsker innspill om blant annet: 

• Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt? 

• Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv? 

• Er det avgrensninger av områder som bør endres? 

• Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på 
satt verdsetting (A/B/C/D-verdi)? 

• Har du andre innspill eller kommentarer? 

 
Eventuelle innspill/kommentarer til høringen sendes skriftlig til Etnedal kommune. Frist 
for uttalelser er 31.8.2020. 

Styret i Nordfjellstølens hytteeierforening ber medlemmene om å sende evt. innspill til 
høringen på mail til post@hytteeierforeningen-nhf.com  
innen 23.08.2020. Styret skal sende et sammendrag av mottatte innspill til kommunen 
innen fristen. 

https://websitebuilder.one.com/Etnedal%20kommune%20gjennomfører%20for%20tiden%20prosjektet
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V. Neste styremøte: 

Dato og sted: Lørdag, 05.09., kl 14, Hytte til Eystein 


