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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 16. OKT. 2021 

ØVLINGLIA HYTTEFORENING 

Sted: Patrusli Gaard kl. 17.00 – 19.30 

 

Sak 1. Godkjenne innkalling og saksliste 

Møtet ble kunngjort pr. e-post til medlemmene, samt lagt ut på hjemmesiden 

www.ovlinglia.com og orientert om på FB. 

Vedtak:  

Årsmøtet godkjente enstemmig innkalling og saksliste. 

 

Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å godkjenne protokoll.  

Vedtak:  

Leder for foreninga ble valgt som møteleder og referent. Viveke Trønsdal og Erlend Nilsen 

meldte seg frivillig til å underskrive protokoll. 

 

Sak 3.  Godkjenning av stemmeberettigede og evt. fullmakter fra medlemmer som ikke 

deltar i møtet. 

Leder gjorde navneopprop fra medlemslista. 14 medlemmer deltok i møtet, og Aslaug Bjørke 

hadde gitt fullmakt til Viveke Trønsdal for sin representasjon. Da var i  alt 15 medlemmer 

representert, altså 50 %. Jf. vedtektene er årsmøtet beslutningsdyktig hvis minst 25 % av 

medlemmene er tilstede. Årsmøtet var således beslutningsdyktig.  

Medlemslista er lagt ut på facebookgruppa til foreninga. Styret oppfordrer alle medlemmer å 

ajourføre lista med korrekt kontaktinformasjon.  

Foreninga har fått fire nye hyttemedlemmer, og årsmøtet ønsker alle disse velkommen til 

foreninga og vakre Øvlinglia! 

 

 

 

http://www.ovlinglia.com/
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Sak 4.  Styrets beretning 2021 

Styret har bestått av:  

Kjell-Thore Magnussen (medlem), Margrete Skevik (kasserer), Einar Trønsdal (vara) og Ole 

Erik Holbø (leder). 

Revisor: Siri Øye 

Web ansvarlig: Jo Olav Trønsdal 

Valgkomite: Ann Helen Nisen og Egil Tjernvoll 

Aktuelle saker: 

Medlemmer: Samtlige 30 hytter er medlemmer i foreningen. Vi ønsker de fire nye 

hyttemedlemmene velkommen til foreninga! Disse var dessverre ikke tilstede på årsmøtet for å 

gjøre en kort presentasjon, men hadde meldt forfall før møtet. De nye medlemmene er: 

Vaagan 

Olausen/Sandøy Storvik 

Hovdal Øyan 

Rones Jensen/Hallan 

Styret har avviklet ett styremøte i perioden på Teams. Referat er lagt ut på FB og hjemmeside.  

Årsmøte 2020 ble pga. pandemien gjennomført på høsten uten oppmøte, men der 

medlemmene fikk anledning til å gi respons på forslag til vedtak. Se for øvrig protokoll av 15. 

desember 2020 (www.ovlinglia.com). 

Reguleringsplan: Leder har fulgt opp kommunen, men situasjonen er fremdeles svært 

fastlåst. Lysholm har lagt ut Moen gård for salg, men det er usikkert om og når han får solgt. 

Kojedal i Tydal kommune viser til at det er overhode ingen politisk vilje i kommunen til å 

ekspropriere, men har større tro på å finne løsning med ny eier av Moen gård. Kojedal 

forsøker å oppnå dialog med Lysholm i september/oktober. 

 

Vedlikehold: Det ble levert ett lass grus på øvre parkering etter sommeren for å fylle på stier 

inn i feltet. Noen hytteeiere har gjort en dyktig innsats og lagt på grusen på stiene, supert! 

Det var tidligere meldt inn behov for beis på bruene på midtre/nedre, samt behov for å fylle 

på mer grus på traktorsti der rød plastduk har kommet til syne. Disse tiltakene var ikke 

gjennomført (gjenstår) pr årsmøte 2021.  

 

Kontingent: Fra årsmøtet 2020 ble det fattet vedtak om økt medlemskontingent fra kr. 500 pr 

hytte til kr. 700. 

Innløsning av tomter/festeavgift.: Majoriteten av hytteeiere og medlemmer har kjøpt ut tomt 

av Tydal kommune.  
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Eiendomsskatt hytteeiere: Kommunen vedtok rett til å skrive ut eiendomsskatt på 

fritidsboliger i kommunen. Det ble likevel ikke skrevet ut skatt for 2021, slik som i 2019 og 

2020. Etter innføring av eiendomsskatten gikk hytteforeningene i Stugudal sammen i ei 

gruppe som utfordret kommunen om grunnlaget for skatt.  

Omlegging av strømnettet (TrønderEnergi): TrønderEnergi gjennomførte i 2019 en god del 

omlegging av strømnettet med etablering av trafostasjoner og strømkabler i bakken. Men det 

står fremdeles en del stolper igjen, så all strøm kan ikke være lagt i bakken. Vi oppfatter 

derfor at alt arbeid ikke er ferdig. Styret har ikke hatt kontakt med TrønderEnergi. 

Skiløyper: Stugudal Fjell ønsker løpende å utbedre løypenettet. Gjennomgangstonen er trang 

økonomi og signaliserer at økonomien kan påvirke på negativ måte løypeprepareringen. Det 

er viktig at hytteforeninger/hytteeiere er positive for å få løypetraseene så bra som mulig. 

Følg med på facebooksidene til Stugudal Fjell for oppdateringer om løypenett kommende 

sesong. 

Hytteforeningen betalte i oktober 2021 sin kontingent til Stugudal Fjell i tråd med 

årsmøtevedtak 2020. 

Hjemmeside og facebookgruppe: Jo Olav Trønsdal har sørget for at hjemmesida vår fortsatt 

er stabil og bra. Mange, også utenfor Øvlinglia, er flittige brukere av hjemmesida. For at 

hjemmesida skal bli enda bedre må vi alle bli flinkere til å sende saker (både store og små) til 

redaktøren. Foreninga har også ei FB-gruppe som ser ut til å fungere godt. Vi anbefaler alle 

medlemmer om å bruke facebookgruppa og hjemmesida for å holde seg orientert. 

Påskerennet 2021: Også i år ble rennet avlyst pga. pandemien. Vi kommer sterkere tilbake 

påska 2022!! 

Styret takker alle medlemmer for godt samarbeid i året som har gått!  

For styret                                                                                                                                      

Ole Erik Holbø (leder) 

 

Sak 5.  Årsregnskap 

Revidert regnskap 2020/2021 v/ kasserer Margrete Skevik ble presentert årsmøtet og er 

vedlagt protokollen. Overskudd kr. 14 911,75, og saldo bank kr. 64 448,68. 

Et par medlemmer hadde ikke innbetalt medlemskontingent som skulle strengt tatt vært ført 

opp som kundefordringer og tilsvarende mot egenkapital. 

Vedtak:  

Årsmøtet godkjente enstemmig årsregnskap for 2020/2021.   
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Sak 6. Fastsetting av årskontingent 

Årskontingenten ble økt med kr. 200, til kr. 700 i årsmøte 2020. Kontingenten dekker 

årsmøtekostnader, bidrag til Stugudal Fjell (medlemskap og løypestøtte etc.) og til 

hytteforeningens øvrige aktiviteter (dugnadsarbeid, vei/stier, administrasjon, påskeskirenn 

o.l.). 

Vedtak:  

Årsmøtet vedtar enstemmig å beholde kontingentnivå kr. 700 for 2022. 

 

Sak 7. Oppkjøring av løyper - finansiering 

Stugudal Fjell sørger for at et rikt løypenett er oppkjørt hver helg i vintersesongen samt 

vinterferie og påskeferie. Løypene tilstrebes å være oppkjørte innen kl 10.00 lørdag og 

søndag. Den delen av det sentrale løypenettet som ligger nærmest Øvlinglia hyttefelt er lagt 

på motsatt side av Riastvegen.  

Rundløype fra Finnøyvollan via Øvlinglia hyttefelt, Mosjøen, Grønsjøen, Grønlia til 

Finnøyvollan er nå med på oppdatert løypekart. Dette kartet ligger på hjemmesida til Stugudal 

Fjell. Dette et fint alternativ for oss i Øvlinglia.  

De siste sesongene er det kjørt løype opp Riastvegen, opp forbi Øvlingen, over til Grunnsjøen 

og koblet sammen med de andre løypene ved Ystesoset. Dette ble et flott alternativ for oss 

som har hytte på sørsida av Stugusjøen. 

Løypenettet er et viktig tilbud for de fleste skiløpere noe som generelt hever Stugudalen som 

et attraktivt hytteområde. 

Bidrag fra hytteeierne i Stugudal er sentralt for å kunne opprettholde eksisterende løypenett. 

Hytteforeningen støttet løypepreparering med kroner 200 pr medlem de siste sesongene. 

Den frivillige støtten er kr. 500, og framgår av nettsiden til Stugudal Fjell. 

Vedtak: 

Årsmøtet i Øvlinglia hytteforening stemte over å øke beløpet fra kr. 200 til kr. 300 for å støtte 

løypeprosjektet for sesongen 2021/22. 12 mot 2 stemte ja til dette.  

I tillegg oppfordres den enkelte til å støtte løypeprosjektet ut over dette. 

 

Sak 8. Budsjett 2022 

Forslag til budsjett 2022 v/kasserer Margrete Skevik ble oppdatert og presentert for årsmøtet. 

Arve Brenne meldte inn behov for å utbedre bro fra øvre parkeringsplass. Tiltaket ble satt til 
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kr. 10 000. Økning kr. 100 fra sak 7 ble også tatt inn i budsjett for 2022, som viser et 

underskudd på kr. 20 272, men en forventning om positiv saldo bank kr. 44 176,68.  

Vedtak:  

Årsmøtet vedtok enstemmig budsjett for 2022. 

 

Sak 9.  Valgkomitéens innstilling 

 

Valgkomiteen var representert av Egil Tjernvoll og Ann Helen Nilsen. Følgende navn og 

roller var innstilt: 

 

 
 

Alle som ikke er på valg sitter for ett år. 

 

Vedtak:  

 

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 

Sak 10. Komité for Påskeskirennet  

Øvre felt arrangerte påskeskirennet 2019. Hytteforbud påska 2020 pga. Covid-19. 

Midtre felt skulle arrangere påskeskirennet 2021 som også utgikk pga. pandemi. Nytt håp for 

påska 2022 der midtre felt tar oppgaven! 

Rennet holdes Langfredag kl. 15.00. Tidspunkt kan endres hvis ønskelig/behov fra 

arrangøren. 

 

Vedtak: 

 

Midtre felt oppfordres til så raskt som mulig å danne komité for arrangementet (målbanner 

og startnummer fås av fjorårets komité som var Øvre felt).  



6 

 

Til dekning av utgifter (premier, pølse m.m) settes det av ca.kr.1.000. 

 

Sak 11. Brøyteordningen - orienteringssak 

Brøyteansvarlig Arve Brenne orienterte om brøyteordningen der leie av bomsystem er et 

samarbeid med øvrige hytteeiere langs Riastvegen. Revidert regnskap for perioden 20/21 ble 

framlagt årsmøtet. Overskudd kr. 4 462,10 og saldo bank kr. 58 991,83.  

Brenne viste videre til tekniske problemer ved at bommen står ofte åpen. Samarbeidet med 

Riastvegen er utfordrende, siden Riastvegen kun har sin interesse knyttet til sesongen når 

vegen er åpen (sommerhalvåret). Brenne sammen med Egil Tjernvold orienterte om 

etablering av en manuell bom for hytteeieren til vinteren, med kodelås. Noen medlemmer 

påpekte en del praktiske problemer mht. ising etc. Arild Aas som har brøytinga til vinteren har 

et hovedansvar for at bommen fungerer. 

 

Sak 12. Reguleringsplan veg 

I årsmøte 2019 ble det nedsatt en veikomité bestående av følgende personer: Aslaug Bjørke, 

Bent Ove Hyldmo, Harald Sæther, Einar Trønsdal og Ole Erik Holbø. Hyldmo har solgt hytta 

og går derfor ut av veglaget. Forslag til reguleringsplan ble påpekt i 2019 å være mangelfull. 

Reguleringsplan skulle behandles i kommunestyret 17. oktober 2019, men ble følgelig 

trukket. Kommunen, styret og grunneier befarte alternative krysningspunkt over Øvlingåa i 

juni 2020. Kommunen sendte grunneier forslag til best egnet krysningspunkt i august (inn fra 

øvre p-plass Riastveg) med svarfrist fra Lysholm pr. 15. september. Lysholm svarte at han 

ikke aksepterer løsningen. Lysholm har lagt ut Moen gård for salg i markedet (men har ennå 

ikke solgt), Tydal kommune viser til at det ikke er politisk vilje til å ekspropriere, og 

anbefaler å avvente til ny eier av Moen gård er på plass. Kommunen viser samtidig til en 

alternativ rute langs Finnøyvegen. Denne ruten er ikke befart ennå. Årsmøtet 2020 hadde 

medlemmer med innsigelser på annen rute inn i feltet enn anbefalt trasé fra øvre p-plass 

Riastvegen.  

 

Styret har fulgt opp Tydal kommune i saken og bedt kommunen om å finne en løsning på 

vegne av hytteeierne.  

 

Veglaget har ikke startet opp arbeid med innhenting av mulig budsjett for veg inn i feltet. 

Anbefalt rute synes som eneste hensiktsmessige og rimeligste løsning siden den er delvis 

opparbeidet og krysningspunktet over Øvlingåa overfor hytta til Brenne har «tørt land» i 

midten som kan muliggjør og forenkle legging av broløsning der.  

 

Årsmøte bør diskutere hvorvidt en veg inn i feltet skal kun være sommerveg og om denne 

skal brøytes for snø vinters tid. Rimeligste løsning vil være sommerveg som kan bære 

tyngden av traktor m henger, og at kun ny hovedparkering med innkjøring fra Riastvegen 

brøytes om vinteren. 

Vedtak:  

Årsmøtet ber styret om å følge opp Tydal kommune om å fortsatt legge til grunn anbefalt rute 

for veg inn i hyttefeltet, med krysningspunkt over Øvlingåa ved Brenne. Dette er den 

opprinnelige planen for veg inn i feltet som det ble jobbet mye med for noen få år tilbake i tid. 
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Årsmøtet ber veglaget om å gjøre et estimat mht. hva denne vegen vil koste ved å ta kontakt 

med Aas. Årsmøtet foreslår et ekstraordinært møte mht. veg når det foreligger ny 

informasjon. Møtested ønskes lagt nærmere Trondheim, f eks. Midtsand.  

 

Sak 13. Eventuelt 

Årsmøtet valgte å ta opp en eventueltsak vedr. feiing av piper/skorstein. Hytteeiere har blitt 

fakturert for feiing, men selve feiingen har ennå ikke blitt gjennomført. Spørsmålet som ble 

reist var om dette var tilstrekkelig felles sak slik at styret på vegne av medlemmene kunne ta 

kontakt med Værnesregionen for å avklare nærmere. Spørsmålet ble stemt over med 6 ja og 8 

nei. Saken betraktes derfor som en privatsak slik at hvert enkelt medlem må avklare 

spørsmålet om feiing. 

 

 

 

Patrusli Gaard, Stugudal 16. okt. 2021 

 

 

 

         

      

Viveke Trønsdal     Erlend Nilsen 
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