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Møtereferat til ordinært styremøte i NHF 

Dato: Tirsdag, 22. februar 2022, kl 16 

Sted: Fysisk møte Nordfjellstølen (Hytte Martin) 

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

Frafall: Terje Larsen 

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: 

 
 

 

• Medlemstall 

Antall kontingent betalt for 2021: 87 (Status 31.12.) 

Bokført saldo Sum Bokført saldo

14.02.2022 14.02.2022

Sum NOK 39 724,05 0,00 39 724,05

0530.42.77612 NOK BEDRIFTSKTO PARTNER 39 723,23 0,00 39 723,23

0539.67.54888 NOK BEDRIFTSKONTO STD 0,46 0,00 0,46

0520.63.32400 NOK PLASSERINGSKONTO 0,36 0,00 0,36

Sum 

Disponibelt beløp

Sum KredittKontonummer Valuta Type Disponibelt 

beløp

Kreditt
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IV. Saksliste + innmelding av saker til eventuelt 

01/22 Status rettsaken ifm brøyting  

22 hytteeiendommer på Nordfjellstølen krever en bruksordning gjennomført som gjelder 
hele hyttefeltet på 151 fritidseiendommer, dvs. stikkveiene inkludert. 
Valdres jordskifterett skal ta stilling til om det er grunnlag for å behandle bruksordningen. 
Rettsmøtet ble gjennomført tirs, 07.09 og ons, 08.09.. som planlagt. 
Dommeren varslet at avgjørelsen vil ta noe mer tid og kan forventes ila oktober. 
 
Aktuell status: Avgjørelse jordskifteretten den 13.12.2021 

Se informasjon fra styret publisert på web-siden til NHF den 23.12.2021 her. 

02/22 Innkreving medlemskontingent for 2022 og frivillig bidrag til Kruk løypelag 

Send informasjon per mail til medlemmene og publiser på web-siden til NHF. 

03/22 Hjertestartere på Fjellsbygda Hyttefelt 

I disse dager blir det installert to hjertestartere på Fjellsbygda Hytteforening`s område. 

En er montert ute på Setra, Sætervegen 89, dette er på den store parkeringen i 
Sætervegen, og en ved hytta i Fjellsvardevegen 52, dette er ca 80 m. nedover fra krysset 
Liafjellsvegen-Fjellsvardevegen 

Begge startere blir registrert og synlige i 113 appen. 

04/22 Påskeskirenn – finansiell støtte fra NHF 

I år skal det (endelig) arrangeres Påskeskirennet på Nordfjellstølen igjen etter 2 års 
tvangspause grunnet korona. 
Arrangementet blir organisert privat i regi av ildsjeler blant hyttenaboer. 
Organisasjonskomiteen har søkt styret i NHF om finansiell støtte for gjennomføring av 
rennet, bl.a. for kjøp av premier og godteri til deltakerne. 
Arrangementet pleier å trekke mange hyttenaboer og bidrar etter styrets mening  
veldig positiv til sosialt samvær på feltet. Styret har derfor besluttet å bidra med 
opptil kr 5.000 til arrangementet for dokumenterte utgifter. 

V. Neste styremøte: 

Dato: Mandag, 11.04., kl 16 

Sted: Hytta til Øystein (Nordfjellstølsveien 435) 

https://hytteeierforeningen-nhf.com/veisystem/jordskifteretten.html

