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Ordinært styremøte tirsdag, 17. Desember 2019, kl 19.00 

Sted: Skype 

Møtedeltakere: Eystein Holter, Kåre Dalaker, Martin Strehl, 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 

VI. Neste styremøte 

 

 

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

13/19 Hjertestarter 

Sjekk tilbud på hjertestarter  Stine 

Stine har sett nærmere på tilbudet fra Catch112 og vurdert det opp mot 
tilbudet fra Røde kors som ble foreslått på årsmøtet. 
 
Tilbudet fra Catch112 på kr 32.225,- inkl. mva gjelder 2 stk halvautomatisk 
hjertestarter av typen «LifeLine» m/bæreveske og utstyr. Uteskap er IKKE 
inkludert i tilbudet. 
Pakketilbudet fra Røde kors på kr 42.226,- gjelder 2 stk halvautomatisk 
hjertestarter av typen «Cardiac Science G5» og inkluderer da også 2 uteskap. 
Denne hjertestarteren som er anbefalt av Røde kors har både norsk og 
engelsk taleveiledning og tekstdisplay. 

Til sammenligning koster et varmeskap uten pakketilbud kr 6.200 stk, inkl 
mva.  
 
Styrets konklusjon:  
Pakketilbudet fra Røde kors har bedre tekniske spesifikasjoner og er dessuten 
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rimeligere en tilbudet fra Catch112 som IKKE inkluderer varmeskap. Styret 
velger derfor å benytte seg av tilbudet fra Røde kors. 

15/19 Brønnøysund Martin 

Oppdater opplysningene om styret i Brønnøysundregisteret 

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. 
 
Flere av hytteeiere på Nordfjellstølen har henvendt seg til Etnedal kommune 
og bedt om en avklaring hvorvidt oppsetting av strøsandsiloen er 
søknadspliktig. Styret anså det derfor ikke som nødvendig å henvende seg 
separat til kommunen, men gjengir nedenfor svaret fra kommunen til 
informasjon: 
 
«Kommunen anser ikke dette som en <<etablering av anleggsplass», men vi 
har vurdert om oppsetting av selve siloen i seg selv er et søknadspliktig tiltak. 
Kommunen vurderer tiltaket slik at det faller inn under pbl § 20-5 bokstav g) 
andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten. 
Sandsiloen er flyttbar, ikke permanent, og sannsynligvis satt opp i forbindelse 
med mulig vinterbrøyting av vegen. Kommunen ser det slik at hensynet til 
sikkerheten ved en eventuell brøyting av vegen veier tungt, og at det overveier 
eventuelle ulemper knyttet til estetikk og landskapsvirkning.» 

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. 

Avklaring med Vipps: 
Vipps tilbyr ytterligere funksjonalitet med VippsGO, men disse funksjonene er 
kostnadspliktige og forenkler ikke innkreving av medlemskontingent 
sammenlignet med Vipps-løsningen som styret benytter seg av i dag. 

IV. Økonomi: 

Informasjon rundt økonomi og medlemstall fra kasserer 
 

1. Status Økonomi per 13.12.2019 
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• Aktueller saldo DnB: kr 37.997,38 
 

 

• Periode 01.11. – 13.12.2019: Sum ut: kr 3.559,- 

 Kr 2.844,- Styreansvarsforsikring 
  Kr    500,- Etnedal Hytteeierforum 
 kr     200,- Retur 1 kontingent (dobbelt betalt) 
  Kr      15,- Bankgebyr 

• 2 dobbelbetalinger gjenstår å refunderes 

2. Medlemmstall 

92 medlemmer per 16.12.2019 

V. Saksliste + Innmelding av saker til eventuelt 

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.  
Retten ga saksøkerne ikke medhold i saken. Kjennelsen fra tingretten datert 
13.12.2019 kan leses i sin helhet her. 
Dommen kan ankes og er derfor ikke rettskraftig enda. 

22/19 Spørreundersøkelse Etnedal kommune 

Etnedal kommune gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse blant 
hytteeiere for å få tilbakemelding på hvordan kommunen kan bli enda bedre til 
å yte gode tjenester og tilrettelegge for utvikling. 
 
Undersøkelsen består av 12 spørsmål og tar kun få minutter å svare på. Styre 
oppfordrer alle hytteeier til å delta på undersøkelsen.  
Svarfristen er 15. Januar 2020. 

Link: Hytteierundersøkelsen Etnedal kommune 2019  

23/19 Hjertestarter – frivillig bidrag fra Ikke-medlemmer 

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

Neste styremøte: 

Dato og sted: Ons, 29.01.2020, kl 19 (Skype) 

http://hytteeierforeningen-nhf.com/saker/20191213_Kjennelse%20midlertidig%20forf%C3%B8yning%20forkastet.pdf
https://www.etnedal.kommune.no/nyheter/hytteierundersokelsen-2019-hva-skal-til-for-at-vare-hytteeiere-skal-trives-enda-bedre-i-kommunen-var.7255.aspx

