
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2022

Væktarstua kl. 16.00 – 17.30, lørdag 15. oktober 2022

Sakliste:

Sak 1. Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å godkjenne protokoll
Sak 3. Godkjenning av stemmeberettigede og evt. fullmakter fra medlemmer

(vedlagt medlemsliste). Vi oppdaterer medlemslista i møtet.
Sak 4. Styrets beretning for 2022
Sak 5. Årsregnskap 2022 (utdeles i møtet)
Sak 6. Fastsette kontingent for 2023
Sak 7. Oppkjøring av løyper – økonomisk støtte for sesong 22/23.
Sak 8. Budsjett 2023 (utdeles i møtet)
Sak 9. Valg for 2023 i samsvar med vedtektene v/ valgkomiteen (utdeles i

møtet)
Sak 10. Komite for påskeskirennet 2023
Sak 11. Brøyteordning Riastvegen – orienteringssak v/ Arve Brenne (utdeles i

møtet)
Sak 12. Eventuelt

Sak 1. Godkjenne innkalling og saksliste

Møtet er kunngjort på facebook-gruppa og på hjemmesiden www.ovlinglia.com, samt sendt
på e-post til alle medlemmene.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner enstemmig innkalling og saksliste.

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

Vedtak: Leder for foreninga er møteleder og sekretær.

Per-Åge Krogstad og Hilde Eikemo meldte seg frivillig på årsmøtet for å underskrive
protokoll.
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Sak 3.  Godkjenning av stemmeberettigede og evt. fullmakter fra medlemmer som ikke
deltar i møtet.

Oversikt over hytter og medlemmer i foreninga ble framvist, medlemslista ble oppdatert så
langt frammøtte medlemmer hadde informasjon.

19 medlemmer av 30 medlemmer ble talt opp, se vedlagt medlemsliste og kolonne «møtt.»

Jf. vedtektene er årsmøtet beslutningsdyktig med minst 25 % frammøte. Årsmøte av 22.
oktober 2022 var derfor beslutningsdyktig.

Sak 4.  Styrets beretning 2022

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 Nilsen og Egil Tjernvoll

Aktuelle saker:

Styret gjennomførte ett styremøte 18.8.2022 på Teams. Referat er lagt ut på FB og
hjemmeside.

Årsmøte 2021 ble gjennomført på Paatrusli. Se protokoll av 16. oktober 2021 på
www.ovlinglia.com.

Reguleringsplan: Formannskapet i Tydal kommune vedtok enstemmig 16. juni 2022
reguleringsplan for Øvlinglia med kunngjøring i Selbyggen. Ingen innsigelser ble meldt.
Moen gård er solgt, ukjent navn på ny grunneier. Leder av foreninga har orientert
medlemmene på FB-gruppa, med vedtatt reguleringsplan og reguleringskart.

Vedlikehold: Det har ikke vært gjennomført vedlikehold jf. budsjettvedtak for 2022. Ikke så
godt å si hvorfor. Styret mener at det må være hytteeiere som bruker stiene og gangbruene
som selv må initiere arbeidslag for nødvendig vedlikehold.

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

Eiendomsskatt hytteeiere: Kommunen vedtok for noen år siden rett til å skrive ut
eiendomsskatt på fritidsboliger i kommunen. Det ble ikke skrevet ut skatt for 2022. Etter
innføring av eiendomsskatten gikk hytteforeningene i Stugudal sammen i ei gruppe som
utfordret kommunen om grunnlaget for skatt.
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Omlegging av strømnettet (TrønderEnergi): TrønderEnergi gjennomførte i 2019 en god del
omlegging av strømnettet med etablering av trafostasjoner og strømkabler i bakken. Det står
fremdeles en del stolper igjen i hytteområdet, så all strøm kan ikke være lagt i bakken. Vi
oppfatter derfor at alt arbeid ikke er ferdig. Styret har ikke tatt kontakt med TrønderEnergi for
å sjekke status.

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 til å få løypetraseene så bra som mulig. Følg
med på facebooksidene til Stugudal Fjell for oppdateringer om løypenett kommende sesong
2022/2023.

Hytteforeningen betalte i september 2022 sin kontingent til Stugudal Fjell i tråd med
årsmøtevedtak 2021, der beløpet ble hevet fra kr. 200 pr medlem til kr. 300.

Hjemmeside og facebook-gruppe: 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. Denne ser ut til å
bli benyttet mer enn hjemmesida, kanskje fordi gruppa er mer tilgjengelig. Styret anbefaler
alle medlemmer om å bruke facebook-gruppa og hjemmesida for å holde seg orientert.

Påskerennet 2022: Langfredag 15. april gikk årets påskeskirenn av stabelen ved hytta til
Bjørke i midtre del av feltet. Grunnet pandemien, er det tre år siden sist gang det ble
arrangert. Tidenes oppmøte, med over 50 personer og over 20 deltakere! Værgudene smilte
med strålende sol og vindstille vær. Det ble premier, pølser og drikke nok til alle. Tradisjonen
tro, ble det også en quiz for de voksne, og alt i alt et vellykket arrangement.

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

For styret
Ole Erik Holbø (leder)

Sak 5.  Årsregnskap

Regnskap 2021/2022 ble presentert, spørsmål ble tatt i møtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsregnskap for 2021/2022.

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 på kr. 700 pr medlem.
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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 fom. sesongen
2021/2022.

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

Vedtak: Årsmøtet i Øvlinglia hytteforening er enstemmig i å støtte løypeprosjektet med 300 kr
pr medlem for sesongen 2022/23 jf. vedtak i årsmøtet fra 2021 om å heve beløpet fra kr. 200
til kr. 300. I tillegg oppfordres den enkelte til å støtte løypeprosjektet ut over dette med kr. 200.
Det oppfordres til å vise i betalingsinformasjon at støtten kommer fra Øvlinglia hyttefelt!

Sak 8. Budsjett 2023

Forslag til budsjett 2023 ble presentert, spørsmål ble tatt i møtet.

Vedtak: Årsmøtet vedtar enstemmig budsjett for 2023 med inntekter på kr. 20 328 og
kostnader på kr. 20 800.

Sak 9. Valgkomitéens innstilling

Valgkomiteen hadde gjort sin innstilling til medlemmer i styret og øvrige roller i foreninga
Valgkomiteen var representert av Egil Tjernvoll og Ann Helen Nilsen.

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet:
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Vi ønsker Hilde Eikemo velkommen som ny revisor etter Siri Øye!

Sak 10. Komité for Påskeskirennet

Midtre felt arrangerte påskeskirennet 2022. Nedre felt får oppgaven for påska 2023.
Rennet holdes Langfredag kl. 15.00. Tidspunkt kan endres hvis ønskelig/behov fra
arrangøren.

Vedtak:
Nedre felt oppfordres til så raskt som mulig å danne komité for arrangementet (målbanner og
startnummer fås av Einar Trønsdal).
Til dekning av utgifter (premier, pølse m.m) settes det av ca. kr. 2000.

Sak 11. Brøyteordningen - orienteringssak

Brøyteansvarlig Arve Brenne orienterte om brøyteordningen der leie av bomsystem er et
samarbeid med øvrige hytteeiere langs Riastvegen. Vi er tilbake med oppringt løsning på
utgående bom for vintersesongen 2022/2023.

Revidert regnskap for perioden 2021/2022 ble presentert i møtet der 56 hytter deltok med kr.
2500,- hver. Brøytekostnadene ble for sesongen 2021/2022 kr. 121 538.

Det legges opp til samme kostnad pr hytte også for sesong 2022/2023.
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Sak 12. Eventuelt

Ingen saker var innmeldt, men det ble foreslått i møtet å legge årsmøtet for 2023 til en mer
bynær lokasjon.

Væktarstua, 15. oktober 2022

Per-Åge Krogstad Hilde Eikemo
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