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Ordinært styremøte torsdag, 01. Oktober 2020, kl 16 

Sted: Hytta til Martin 

Møtedeltakere: Øystein Andreassen, Stine Thorstensen, Eystein Holter; Martin Strehl 
Øyvind Mikkelsen Nordengen (Online) 

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: 

07/19 Fiberkabel på feltet Øystein 

Styret undersøker muligheten og kostnader for legging av fiberkabel på feltet.  
På Nordfjellstølen er det lagt trekkerør for fiber inn til alle hytter som har innlagt strøm. 
Det er også fiberforbindelse på høyspentlinjen (OPGW) opp til feltet.  

Aktuell status: 
Det gjenstår noe av denne infrastrukturen ned mot bygda. Dette blir nå bygget og i den 
forbindelse er det tilsatt en interkommunal prosjektleder for fiberutbygging i Valdres. 
Denne har derimot bare mandat til å jobbe for fiber til boliger o.l., ikke fritidsbebyggelse. 
Det er derimot anledning for hyttefeltet til å knytte seg til utbygd nett. Derfor vil Telenor 
som er utbygger her, ta kontakt med oss når tiden for oppkobling nærmer seg. 
Forhåpentlig ila første halvår 2021. 

02/20 Løypelag – Status innbetaling av bidrag fra medlemmene 

Per slutten av juli (= slutten av regnskapsperiode 2019/20) er det 56 hytteeier på 
Nordfjellstølen som har betalt et frivillig bidrag på kr 47.701 til løypelaget via 
hytteeierforeningen. Hytteeierforeningen overførte kr 35.000 til løypelag den 04. Mars. 

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

Aktuell status: Restbeløp på kr 12.101 ble overført til løypelaget den 28.09.2020 
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06/20 Forslag om informasjonstavle på Bjørgovarden Øystein 

Forslag fra Kjell Ulven om oppsetting av informasjonstavle på toppen av Bjørgovarden 

Vedtak styret: Undersøk om Nord Aurdal kommune kan sette opp en slik tavle 

Aktuell status: Øystein tar kontakt med Nord-Aurdal kommune (eller Danebu) 

III. Økonomi 

• Saldo DnB per 30.09.: kr 28.375,15 

Periode 01.08. – 30.09.2020:  
Sum inn: kr 2 803,- Medlemskontingent (2 innbetalinger) + Nøkkel til bom 
Sum ut:  - kr 12 112,- Restbeløp bidrag til løypelag, Bankomkostninger (kr 11) 

• Medlemmstall 

Antall kontingent betalt for 2020: 91 (Status 30.09.) 

• Sjekk antall hytteeier Nordfjellstølen (Etnedal + Nord Aurdal) 

IV. Saksliste + innmelding av saker til eventuelt 

13/19 Hjertestarter Stine 

Aktuell status: 
Begge startere har blitt installert på hyttefeltet i mellomtiden – en ovenfor 
vinterparkeringen og en nedenfor. Styret har opprettet en ny side om førstehjelp på 
hjemmesiden til NHF. Alle hytteeiere bes om å gjøre seg kjent med informasjonen 
publisert her. 

Gjøremål: 

- Undersøk alternativer for bedre plassering av hjertestarteren i øvre delen av hyttefeltet 

- Liste med navn og telefonnummer til sjåfører av snøscooteren som kan ringes i 
nødstilfeller for å hente hjertestarteren ovenfor vinterparkeringen med scooter 
(Listen skal henges opp ved starteren plassert ovenfor vinterparkeringen) 

- Kartverket.no 

- Registrer begge starterne i hjertestarterregisteret 

- Heng opp skilt som viser vei til starterne 

- Oppdater Førstehjelp siden til hjemmesiden med: 

• link til video om førstehjelp og bruk av starteren 

• link til Røde Kors 

09/20 Konstituering av styret Martin 

Ansvarsfordeling i styret: 

Kasserer: Øystein Andreassen 
Representant i veilaget: Eystein Holter 
  (Vara: Stine Thorstensen) 

https://hytteeierforeningen-nhf.com/f-rste-hjelp.html
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Oppdatering Web-siden: Martin Strehl + Øyvind Mikkelsen Nordengen 

Gjøremål: 

– Oppdater tilgang i nettbanken, Fibernett,  Martin 

– Brønnøysund – Informer registeret om aktuell styret Martin 

Fokus til styrearbeid i perioden 20/21: 
Striden om brøytingen har påvirket forholdet blant hytteeiere på feltet negativt. 
Styret skal derfor jobbe i aktuelle perioden for å forbedre atmosfæren og sammenhold 
blant hytteeiere på feltet.  
Planlagte aktiviteter: Julegløgg og påskeskirenn  
(forutsatt at situasjonen ang. Covid 19 tillater det) 

10/20 Førstehjelpskurs i høstferien Martin 

I uke 40 gjennomførte Røde Kors en Førstehjelpskurs og en kurs til Hjerte-Lunge-
Redning (HLR) i regi av Hytteeierforeningen. På førstehjelpskurs var det 14 hytteeier 
som deltok mens det var 11 deltaker på HLR-kurset. En stor takk til Knut Anders 
Saglien fra Røde Kors Etnedal som ledet begge kursene.  
Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne var meget positive. Styret vurderer derfor å 
organisere kursene på nytt til påsken. 
 
Styret besluttet å gi et bidrag på kr 1.000 til Røde Kors som takk for gjennomføring av 
kursene. Røde Kors er drevet av frivillige; NHF oppfordrer derfor hytteeierne på 
Nordfjellstølen om å støtte lokallaget med frivillig bidrag til konto 2140.20.01310. 

11/20 Orientering fra grunneiere ang. skiløypenettet på Nordfjellstølen 

Grunneieren informerte NHF om et brev sendt den 28.09.2020 til Etnedal kommune ifm 
skiløypenettet på Nordfjellstølen. Grunneieren ba da om at Hytteeierforeningen 
informerer medlemmene om brevet. 
Se dokumentet her. 

Vedtak styret: 
Styret er av den oppfatningen at det er ansvaret til grunneieren å informere hytteeiere 
på Nordfjellstølen om brevet dersom grunneieren anser det som nødvendig. 

V. Neste styremøte: 

Dato og sted: Onsdag, 11.11., kl 19 

http://hytteeierforeningen-nhf.com/NHF/Styrem%C3%B8ter%202020_2021/200928_Brev%20grunneier%20til%20Etnedal%20kommune%20ang.%20planforslag%20skil%C3%B8ype_29Sep2020.pdf

