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Ordinært styremøte Søndag, 03. November 2019, kl 12.00 

Sted: Hytta til Martin (Øvrestølen 24) 

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

 

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 

 

 

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

13/19 Hjertestarter 

1. Sjekk tilbud på hjertestarter  Stine 

Stine ser nærmere på tilbudet fra Catch112, og vurderer det opp i mot 
tilbudet fra Røde kors som opprinnelig var foreslått. 

2. Forslag for plassering av hjertestarter på nedre delen av  Stine 
Nordfjellstølen 

Vidar Martinsen og Erik Aagård har sagt seg villig til plassering av en hjertestarter 
på hytteveggen sin. Hytten til Vidar har adresse Nordfjellstølveien 396 (nedre 
delen av veien), mens hytta til Erik ligger rett ovenfor Øvreliakrysset. 
En stor takk til Vidar og Erik! 
Styret skal lage et oversiktskart som viser nøyaktig posisjon til de nevnte hyttene 
på hyttefeltet. 

Andre avklaringsbehov: 

• Når kan/bør vi kjøpe inn hjertestartere? 
Finansieringen av innkjøp av begge hjertestartere vil være på plass først etter 
at medlemmene har betalt inn kontingenten for neste år, dvs. ila 1kv2020. 
Innkjøp og montasjen blir da sannsynligvis gjennomført først etter denne 
vintersesongen. 
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14/19 Vedtektene Martin 

Oppdater vedtektene ihht avstemmingen på årsmøtet 

Gjennnomført 

15/19 Brønnøysund Martin 

Oppdater opplysningene om styret i Brønnøysundregisteret 

IV. Økonomi: 
Informasjon rundt økonomi og medlemstall fra kasserer 
 

1. Status Økonomi per 01.11.2019 

• Aktueller saldo DnB: kr 41.551,88 
 

 

• Periode 01.09. – 01.11.2019: 
Sum ut: kr     9,- Faktura DnB for periode Aug ’19 
  kr 200,- Retur 1 kontingent (dobbelt betalt) 

• 2 dobbelbetalinger gjenstår å refunderes 

2. Medlemmstall 

• 94 medlemmer per 02.11.2019 

• 5 utmeldinger fra hytteeierforeningen ved slutten av forrige årsmøtet og like etterpå 

V. Neste styremøte: 

Dato og sted: Tirs, 10.12., kl 19 (Skype) 

VI. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

17/19 Forslag til alternativ skiløype (Mail Jan Brentebråten dt. 20.10.2019) 

Styret mottok den 20.10.2019 en mail fra Jan Brentebråten med forslag om en 
alternativ skiløype. Jan oppfordret hytteeierforeningen her om å ta føringen i en 
prosess for å skape en ny løypetrase. 
Styret diskuterte henvendelsen på dette styremøtet og i et telefonmøte på søndag 
10.11.2019. 
Styret konkluderte med å ikke foretar seg noe her så lenge det pågår en tvist mellom 
de hytteeiere som ønsker vinterbrøyting og de som ønsker å benytte dagens veier 
som skiløype. Så lenge denne tvisten verserer er det ikke grunnlag for å se på 

alternative løypetraseer. Det må først bli avklart om veien skal brøytes eller ikke. 

  

Bokført saldo

01.11.2019

Sum NOK 41 551,88

0530.42.77612 DRIFTSKONTO NOK BEDRIFTSKTO PARTNER 39 589,05 0,00 39 589,05

0539.67.54888 NORDFJELLSTØLENS HYTTEEIERFORE NOK BEDRIFTSKONTO STD 1 962,83 0,00 1 962,83

0520.63.32400 NORDFJELLSTØLENS HYTTEEIERFORE NOK PLASSERINGSKONTO 0,00 0,00 0,00

Kontonummer Kontonavn Valuta Type Disponibelt 

beløp

Kreditt
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18/19 Oppriggingen av sandsilo og øvrige brøyteutstyr på hyttetomten til 
Herman Aschjem 

Mange hytteeier har reagert negativ på oppriggingen av en sandsilo og øvrige 
brøyteutstyr på hyttetomten til Herman Aschjem. 
Styret har blitt kontaktet av flere medlemmer som lurer på hvorvidt 
oppriggingen er tillatt på en fritidseiendom. 

Vedtak: 
Styret skal høre med kommunen hvorvidt denne oppriggingen er lovlig. 

19/19 Innkreving av medlemskontingent Martin 

Styret startet i fjor med å tilby medlemmene muligheten til å betale 
kontingenten ved bruk av Vipps. Intensjonen er å unngå tungvint bruk av giro i 
størst mulig grad og forenkle innbetalingen for medlemmene. 

Vedtak: 
Martin undersøker hvorvidt innkreving av medlemskontingenten kan forenkles 
ytterligere ved bruk av Vipps. 

Styret skal be ikke-medlemmer på Nordfjellstølen om å bidra (frivillig) med Kr 
200 til innkjøp av hjertestartere. 

20/19 Skadeverk på brøytestikker 

Styret har blitt kjent med at det ble tydeligvis ble knekt en rekke brøytestikker 
på Nordfjellstølen som ble satt opp ifm planlagt brøyting. 
Skadeverket på brøytestikkene har visstnok blitt anmeldt hos politiet allerede 
på et tidligere tidspunkt og oppfølgingen påligger politiet. 

Styret ber med dette alle hytteeier på Nordfjellstølen om ikke å foreta seg noe i 
brøytesaken som kan øke konfliktnivået på hyttefeltet ytterligere. 


