
 

MØTEREFERAT 
 
 
Møtet gjelder: Årsmøte i Øvlinglia Hytteforening 
Dato og tid:  Mandag 22.11.2010  Klokka 1900 
Sted:     Midtsand Grendahus 
Til stede:   22 oppmøtte (18 hytter representerte)  
Referent:   Ingvild Johnsen 
 
NB! Forslag til vedtak som det henvises til i referatet kan leses på innkallingen.  
 
SAK 1  Valg av møteleder og to personer til å godkjenne protokoll 

• Møteleder: Geir Einar Gundersen 
• Godkjenning av protokoll: Trygve Gjermstad og Harald Grønli 

        
SAK 2    Styrets beretning 

• Ble lest opp og godkjent. 
• Arrangørene av årets påskeskirenn ble takket for godt gjennomført 

arrangement. 
 
SAK 3  Årsregnskap 

• Regnskapet for hytteforeningen ble gjennomgått av Arve Brenne. På grunn av 
vedtatte oppgraderinger av vei/sti samt innvestering i ny postkasse for 
hytteforeningen har man et negativt resultatet for 2010. Regnskapet er revidert 
og godkjent av Tore Sehm. 

• Godkjent regnskap legges ut på hjemmesiden. 
 
SAK 4  Valg v/Trygve Gjermstad             

Styreleder:          Geir Gundersen  - gjenvalgt for 2 år 
Kasserer:            Arve Brenne                   - gjenvalgt for 2 år 
Sekretær:    Ingvild Johnsen              - ikke på valg      
Varamedlem:     Erling Lindgjerdet            - ikke på valg 
Revisor:              Tore Sehm                      - gjenvalgt for 1 år 
Web-ansvarlig:   Gunnar Trønsdal             - gjenvalgt for 1 år  
Valgkomite:        Harald Ormberg              - ikke på valg      

                                 Trygve J. Gjermstad          - gjenvalgt for 2 år  
                           

SAK 5  Komité for påskeskirennet 
• Øvre del av feltet er ansvarlige for påskeskirennet Langfredag 2011 

 
SAK 6  Veikomitéens arbeid 

• Arve Brenne redegjorde for komitéens arbeidsplan og hva som er gjennomført 
av dugnadsarbeid i 2010. Arbeidet med å utbedre broer og traséer er godt 
igang. 
2 dugnader ble avholdt i løpet av sommeren og det er ønskelig at så mange 
som mulig deltar på disse for å få mest mulig gjort. En omfattende utarbeiding 
er gjennomført for traktortraséen fra midtre bro og bort til Viveke Trønsdals 
hytte.  

• Det ble presisert at utarbeiding av eksisterende stier/traséer skal koordineres av 



 
veikomitéen. 

• Kommunen har bidratt med masse og duk til oppgraderingen. Byggematerialer 
må foreningen selv påkoste. 

• Det foreligger desverre fremdeles ingen reguleringsplan for hyttefeltet. 
Kommunen presiserer imidlertid at det ikke er snakk om å etablere vei inn i 
feltet eller øke antall hyttetomter. Veikomitéen har ansvar for å opprettholde 
dialog med kommunen angående dette.  

•  Veikomitèens medlemmer Arve Brenne, Egil Tjernvoll og Anne Røddesnes, 
stilte seg positive til å fortsette sitt arbeid og ble enstemmig gjenvalgt for 1 år. 
Årsmøtet takket komitéen for godt gjennomført arbeid. 

• Det var i forkant av møtet kommet innspill om ønske om bilvei inn i 
hyttefeltet. Dette ble ikke behandlet, men styret henviste til forrige års vedtak 
om å gå for løsningen med å utarbeide traktortrasé og stier for transport av 
utstyr og evt. persontransport vha. ATV. Vedtaket var basert på diskusjoner 
med Tydal kommune om mulige løsninger og kommunens innstilling til ny 
reguleringsplan.  
 

SAK 7  Brøyting av Riastvegen  
• Gunnar Trønsdal presenterte regnskapet for vinterbrøyting. Regnskapet er 

revidert og godkjent av Tore Sehm.  
• Et møte angående bruk av eksisterende automatiske bom også på vinteren ble 

avholdt 9.oktober i Øvlinglia. 27 personer fra hyttegrendene som benytter 
dagens ordning møtte opp. Også brøyteansvarlig var representert. Løsningen 
med å benytte automatisk bom ble enstemmig vedtatt. Avtale er inngått 
mellom hytteforeningenes representant Geir Gundersen og Styret i Riastvegen. 

• Pris pr hytte for å benytte bom og vei vinteren 2010/2011 er 1540 kr (1555 kr 
for 2 tlf.nr). 

• I forhold til økonomisk ansvar ved skade på bom og/eller vei tok revisor opp 
følgende punkter: 

o Hvordan reguleres forhold som tilsier at vei bør stenges for å unngå 
skader på vei som vi kan stilles ansvarlige for i hht. avtale inngått med 
styret i Riastvegen? Brøyter er ansvarlig dersom bom skades ved 
brøyting, og dette er regulert i avtalen. Brøyter stenger veien dersom 
den anses å være i for dårlig forfatning. Dersom noen anser at veien 
bør stenges skal formann i hytteforeningen kontaktes. Formann er 
ansvarlig for å kontakte brøyteansvarlig og gjøre de nødvendige grep 
for å stenge veien.  

o Alle hytter som deltar i brøyteordningen er solidarisk økonomisk 
ansvarlige. Det ble imidlertid vedtatt at en kontrakt skal utarbeides og 
sendes samtlige deltagere for signering. Dette sikrer at Øvlinglia 
hytteforening ikke blir stående alene med det økonomiske ansvaret. 

 
SAK 8  Oppkjøring av løyper – finansiering 

• Forslag til vedtak vedtatt enstemmig. 
      
SAK 9  Fastsetting av årskontingent. 

• Styret la frem forslag om å øke årskontingenten til 300 kr. På årsmøtet kom det 
    forslag om å øke kontingenten ytterligere til totalt 500 kr. 
     
    Vedtak: 
     Årskontingent settes til 500 kr fra og med 2011. 
 



 
 
SAK 10  Innkomne forslag 

• Spørsmålet om tomteinnløsning kom opp. Det ble henvist til tidligere 
redegjørelse og kommunens beregning av takst. På årsmøtet i 2009 ble det 
vedtatt at det er opp til den enkelte hytteeier å innløse hyttetomten hvis 
ønskelig. 

• Saker på årsmøtet: 
o Viktig informasjon bør sendes pr. mail, mens annen info kan legges ut 

på foreningens hjemmeside. 
o Årsmøte for 2011 ble satt til Mandag 21.november. 

 
 
 
 


