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MØTEREFERAT til ordinært styremøte i NHF 

Dato: lørdag, 31. juli 2021, kl 16 

Sted: Hytta til Martin + Online 

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

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: 

III. Økonomi 

• Saldo bank-kto i DnB: 

 
 

 
 
I 
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nngående saldo: Medlemskontingent og frivillig bidrag til løypelag (AKL) 
Utgående saldo: kr 20.000 2. overføring av mottatt løypebidrag til AKL,  
  kr   1.224 Web-hotell 
  kr          6 Bankomkostninger 

• Medlemstall 

Antall kontingent betalt for 2021: 86 (Status 23.07.) 

IV. Saksliste + innmelding av saker til eventuelt 

01/21 Oppfølging medlemskontingent 2021 og (frivillig) bidrag til løypelag 

Aktuell status innbetaling medlemskontingent / bidrag til AKL: 

  

Innstilling:  
NHF har så langt mottatt kr 57.496 frivillig bidrag til AKL fra medlemmene. 
Kr 50.000 har blitt overført til AKL allerede. Resterende beløp overføres til AKL så snart 
årsregnskapet til NHF har blitt godkjent av revisoren. 

Styrevedtak:  Som innstilling 

02/21 Mobildekning på hyttefeltet 

Styret undersøker muligheten for å forbedre mobildekning på hyttefeltet.  
Telenor skal sende en bil med måleutstyr til Nordfjellstølen for å kartlegge  
dekningen på hyttefeltet. 
Venter på info fra Telenor her. 

03/21 Status rettsaken ifm brøyting  

Valdres Jordskifterett har sent en innkalling til rettsmøte til alle hytteeiere på Nordfjellstølen 
– også til hytteeiere nedenfor vinterparkeringen. 

Planlagt dato for rettsmøte er 7-9 september 2021 kl. 0900. 
Det er også planlagt et alternativt dato 18-20 oktober 2021 dersom møtet i september må 
utsettes grunnet Covid-situasjon. 

05/21 Årsmøte NHF 2021 

Lørdag, 11.09., kl 16 ved hytta til Eystein 

1. Informasjon om årsmøte publisert på web-siden til NHF den 25.06. 

2. Invitasjon til årsmøte sendt til medlemmene den 30.06. per mail 

3. Frist for forslag til vedtak på årsmøtet = 11. August 

4. Lag regnskap og avstem med revisor  

5. Informer medlemmene om bruk av fullmakt ved frafall på årsmøte   

6. Skriv utkast til styrets beretning  

Medlemskont.

NHF

Løypelag

AKL

Antall 86 62

Beløp kr 26 466 kr 57 496

Kr 0 < Kr 500 Kr 500 - 

900

Kr 1.000

24 1 17 44

28 % 1 % 20 % 51 %

Bidrag til AKL
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06/21 Sosial arrangement etter avsluttet årsmøtet 

Innstilling:  
Styret i NHF inviterer alle hytteeiere på hyttefeltet til en sosial samling etter  
avsluttet årsmøte - forutsatt at det ikke er noen begrensninger grunnet Covid  
på dette tidspunktet. 

Invitasjonen publiseres også separat per mail, web-siden til NHF og plakater 
 

Vedtak: Som innstilling 

07/21 Forslag fra Terje Larsen (Mail 20.07.) 

(Vei representanten i styret bes om å ta opp forslagene med veilaget) 

1. Det er flere som har ganske høy fart opp veien etter brattbakken, snakket  
med Erik om dette som mente det kunne lages fartsdumper. Vi bør vel  
kanskje starte med skilting med “barn leker” eller noe i den duren? 
 
Innstilling: 
Be veilaget om å sette opp skilt  Eystein 
Styrer informerer på årsmøtet om problematikken 

2. På Syndin var det plassert en liten container/boks til tomgods, denne var  
bestyrt fra Røde Kors, vi kunne kanskje sett på en lignende løsning hos oss,  
eventuelt nede ved containerne. Er en fin mulighet for de å kunne få en ekstra  
inntekt fra området hos oss. 
 
Innstilling: 
Hør med grunneier om det er ok med en ekstra container til Røde Kors?  Martin 

3. Plassering av container og utvidet mulighet om sortering (også plast f.e.)  Øyvind 
Sett opp skilt med info til avfallsstasjon 
Sjekk med kommunen (renoveringsavd.) 

V. Neste styremøte: 

Dato: Lørdag, 11.09., kl 14 ved hytta til Eystein 


