
 

ÅRSMØTEPROTOKOLL 

ØVLINGLIA HYTTEFORENING 

 

Dato og tid:  Mandag 21.11.2011  Klokka 1900 

Sted:     Midtsand Grendahus 

Til stede:   27 oppmøtte ( 21 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: Erling Lindgjerdet og Einar Trønsdal 

        

SAK 2    Styrets beretning 

 Ble lest opp og godkjent. 

 Årsmøtet kommenterte at vedtak som styret fatter legges ut på foreningens 

hjemmeside, behandlet under sak 12. 

 

SAK 3  Årsregnskap 

 Regnskapet for hytteforeningen ble delt ut på møtet og gjennomgått av Arve 

Brenne. Revidert regnskap etter revisors kommentarer ble godkjent av 

årsmøtet.  

 Godkjent regnskap sendes ut til medlemmene og legges ut på hjemmesiden. 

 Regnskap for Riastveien ble gjennomgått av Gunnar Trønsdal. Regnskapet er 

revidert av Tore Sehm.  

 

SAK 4  Valg  

    Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Trygve Gjermstad   

    Vedtak:           

Styreleder:           Geir Gundersen  - ikke på valg       

Kasserer:             Arve Brenne                   - ikke på valg      

Sekretær:     Ingvild Johnsen              - gjenvalgt for 2 år 

Varamedlem:      Erling Lindgjerdet            - gjenvalgt for 2 år 

Revisor:               Tore Sehm                      - gjenvalgt for 1 år 

Web-ansvarlig:    Gunnar Trønsdal             - gjenvalgt for 1 år  

Valgkomite:         Harald Ormberg              - gjenvalgt for 2 år 

                                        Trygve J. Gjermstad              - ikke på valg  

       

               

SAK 5  Komité for påskeskirennet 

 Nedre del av feltet er ansvarlige for påskeskirennet Langfredag 2012. Feltet bes 

selv organisere en komité. Påminnelse vil bli sendt fra styret. 

 

SAK 6  Veikomitéens arbeid  

Arve Brenne redegjørelse for komitéens arbeidsplan og hva som er gjennomført 

av dugnadsarbeid i 2011: 

 Veikomiteen har tatt utgangspunkt i arbeidsplanen fra årsmøtet 2010 og 



 
innspill på denne. En oppdatert arbeidsplan og årsrapport var sendt ut i forkant 

av årsmøtet. Avgjørelser om igangsetting av arbeid er har vært avklart med 

hele styret. Styret har forholdt seg til Tydal kommune v/Selboe når det har 

vært behov for avklaring med grunneier (Lysholm) vedrørende maskinkjøring 

inn til feltet. 

 Det har vært invitert til 2 dugnader, men dårlig respons og dårlig vær har vært 

årsaken til at de har blitt avlyst. 

 Tydal Kommune v/ Selboe har vært positiv til levering av masse og grus til 

prosjektene. 

 Reguleringsplan: Ingen stor fremgang da det har vært utfordrende og få til en 

løsning mellom Tydal kommune og grunneier Lysholm. Veikomitéen har 

ansvar for å opprettholde dialog med kommunen angående dette.  

 I løpet av året har det vært diskusjoner pr mail om utbedringene som er gjort 

iht pkt 6 og 10 i arbeidsplanen. Med bakgrunn i dette var det fremmet forslag 

om hvordan slike prosjekter skal behandles i fremtiden. Årsmøtet behandlet 

dette under sak 12.  

 Årsmøtet diskuterte prioritering av prosjekter, vei- og stistandard. 

Veikomitteen ønsket at årsmøtet fattet vedtak som er retningsgivende for 

komiteens videre arbeid i 2012. 

 

Årsmøtets vedtak: 

 Pkt 13 ( seterveien i nedre felt) og pkt 15 (midtre bru) i arbeidsplanen 

prioriteres. 

 Veikomiteen informerer og rådfører seg med de som har hytte i nærheten av 

der prosjekter skal utføres. 

 Budsjett for veikomiteen ble vedtatt kr 7000. 

 

SAK 7  Oppkjøring av løyper – finansiering 

 

 Årsmøtet diskuterte støtten i omfang og i hvilken grad dette gjenspeiler det 

foreninga får igjen av oppkjørte løyper. 

 Det ble fremmet forslag om å redusere støtten til kr 100. 

Vedtak: Øvlinglia hytteforening ønsker å støtte løypeprosjektet med 200 kr pr 

medlem for sesongen 2011/12, samt at styret henvender seg til Stuggudal Fjell om 

bedre oppkjøring av tilknytningsløype. 

SAK 8  Fastsetting av årskontingent 

Vedtak: Årskontigenten for Øvlinglia hytteforening forblir uendret på 500 kr for 

2012. 

      
SAK 9  Oppmerksomhet fra hytteforeningen ved dødsfall - retningslinjer 

 

    Vedtak: Styret vurderer hvorvidt oppmerksomhet skal gis. 

 

SAK 10  Brøyting av Riastvegen 

  

 Arve Brenne orienterte om flytting av bom til avkjørselen ved Stuggusjøen. 

 Styret følger opp adkomstregulering og anmoder om at det blir satt opp 

strøkasse ved bommen. 

 NØDNUMMER FOR BOM: 958 13 750 

 



 
 

 

SAK 11  Hytteforeningen 40 år i 2012 

 

 Festkomite består av: Elisabeth Gundersen, Tore Sehm og Iver Johnsen. Festen 

avholdes i løpet av august/september 

 Jubileumsberetning skrives av Gunnar Trønsdal og Trygve Gjermstad 

 

SAK 12   Innkomne forslag 

    Før årsmøtet hadde det kommet inn 3 forslag. 

 

Forslag 1 fra Tore Sehm:  

Årsmøtet for 2011 ber styret om at det på hjemmesiden legges ut et kort referat med 

vedtak fra sine styremøter 

Vedtak: Vedtak fra styremøter legges ut på hjemmesidene. 

 

Forslag 2 fra Tore Sehm: Skal revisor i tillegg til å kontrollere / revidere regnskapene 

(hytteforeningen og brøyting) også være en kontrollkomitè for å påse at styret og valgte 

arbeidsgrupper / komitèer utfører sine oppgaver i hht. foreningens vedtekter og 

årsmøtevedtak? 

Vedtak: Årsmøtet fant ikke dette nødvendig. 

 

Forslag 3 fra Trond Rian: 

Forslag til retningslinjer f.o.m. 2012 mhp foreningens involvering i vedlikehold og evt 

nyanlegg av stier mv. 

 

1. Alle sti/veg tiltak tiltak som  fordrer økonomisk støtte fra foreningen skal være 

framlagt for årsmøtet. Tiltaket skal være konkret beskrevet mhp ønsket standard , 

geografisk plassering og stipulert kostnad for det enkelte tiltak. 

 

2. Foreningens ansvar for dugnader og evt økonomisk støtte skal gjelde vedlikehold av 

P-plasser og hovedtilførselstier/ inkl bruer inn til feltet, samt Setervegen som går 

gjennom feltet. 

 

 

3. Vedlikehold og evt nyanlegg av stier mv ikke omfattet av punkt 2 ( utover i feltet) 

organiseres / finansieres av berørte hytteeiere. Styret varsles om større tiltak. 

Foreningen skal være behjelpelig med kunngjøring av slike dugnader/prosjekt. 

 

4. Nyanlegg eller vesentlige oppgraderinger (fra sti til ”traktorveg”) skal meldes til og 

godkjennes av kommunen som grunneier og PBL myndighet.  

 

Vedtak: Alle større sti/veg tiltak som  fordrer økonomisk støtte fra foreningen skal være 

framlagt for årsmøtet. Tiltaket skal være konkret beskrevet mhp ønsket standard, 

geografisk plassering og stipulert kostnad for det enkelte tiltak. 

 

 

Neste årsmøte ble bestemt lagt til 19. november kl 19. 

 



 
 

Erling Lindgjerdet     Einar Trønsdal 

 


