
 
 

 
 
Protokoll fra Årsmøte 2011 Oppdal Hytteforum 
 
Tid: lørdag 22. oktober 2011, kl. 16.30. 
Sted: Skifer hotell, Oppdal 
 

1. Åpning 
Styrets leder Bjørn Østbye ønsket de fremmøtte representantene hjertelig velkommen. 
Rom og bordoppsett passet akkurat til de 17 fremmøtte fra 10 forskjellige 
hytteeierforeninger. 
 

2. Konstituering 
Følgende ble valgt: 
 Referent: Per Vinje, Storli Hytteeierforening 
 Møteleder: Bjørn Østbye, Grytdalen Hytteeierforening 
 Protokollunderskrivere: Anders Bolstad, eget, Skarvatnet 
       Tor-Erik Widerøe, Gjevilvassdalen Hytteforening 

 
3. Årsberetning 

Styrets leder leste årsberetningen. Det fremkom ingen kommentarer, enstemmig 
godkjent. 

 
4. Revidert regnskap. 

Styreleder åpnet med å beklage at det ikke forelå noen revisorberetning. 
Per Vinje gjennomgikk deretter den fremlagte resultatrapporten som viser et 
overskudd av årets drift på kr. 2.108,09. 
Deretter orienterte han om balansen (som ikke var utsendt). Den viste en banksaldo på 
kr. 48.570,31, samt utestående fordringer på kr. 27.950,00. Dette skyldes manglende 
innbetalte kontingenter for 2011. Det nye styret må sørge for purring av de berørte 
foreninger. 
Vedtak: Den fremlagte regnskapsrapporten aksepteres som Oppdal Hytteforums 
regnskap for 2011, under forutsetning av at den godkjennes av revisor. 

 
5. Innkomne forslag 

 Fra Ola Fossvoll, Gamle Skarvei (ble ikke betraktet som forslag men det ble 
opplest av styreleder). Det inneholdt noen tanker om turløypekjøring langs 
Skarvatnets vestside og i fjellområdet. 
Styreleders forslag om å oversende betraktningene til vårt styremedlem (Roald 
Nilsen) i Oppdal Kommunes løypeutvalg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 



 
 Fra Anders Bolstad som foreslo at årsmøtet flyttes i forbindelse med påsken 

eller fårikålfestivalen. Etter en kortere diskusjon ble det enstemmig vedtatt at 
årsmøtet 2012 holdes lørdag i forbindelse med fårikålfestivalen, selv om 
ordfører Ola Røtvei antydet at festivalen sannsynligvis ville bli en uke 
tidligere. 

 Forslaget fra Anders Bolstad om et seminar for eksempel ”Estetikk i fjellet” 
ved neste årsmøte ble etter forslag fra Per Vinje oversendt det nye styret. 

 
6. Vedtektsendring 

I vedtektenes punkt 5.1. står det: 
”5.1. Forumet ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt på 
årsmøtet. I tillegg velges revisor og valgkomite på 3 personer. Valgperioden er 2 år. 
Styret konstituerer seg selv.” 
 
Dette foreslås endret til: 
”Forumet ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt på årsmøtet. 
Leder velges på årsmøtet, de øvrige styremedlemmer konstituerer seg selv. De to 
varamedlemmene har status som valgkomite. I tillegg velges revisor. Valgperioden er 
2 år.” 
 
Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt. 

 
7. Fastsettelse av kontingent 

Styrets forlag om å opprettholde årskontingenten på kr. 50,- pr hytte, enstemmig 
godkjent. 

 
8. Budsjett 

Per Vinje gjennomgikk det fremlagte budsjettforslaget. 
Siden han selv ikke hadde laget det, reagerte han på reduksjonen i medlemsavgiften 
sammenlignet med 2010. Årsaken skyldes forskyvning i innbetalingsdatoene. Det 
samme kan man også oppleve i 2012 pga den utestående kontingenten. 
Det ble også stilt spørsmål om annonseinntektene og sponsorinntektene. Styreleder 
svarte på dette med henvisning til websidene våre som vi allerede har fått kontrakter 
på 25.000,-, men det gjenstår noe arbeid for å få dette til. 
Vedtektene åpner også for å betale for utførte tjenester. Dette må sees i sammenheng 
med utgifter til styremøter/honorar, og innen rammen av budsjettet. 
Deretter ble budsjettet enstemmig vedtatt. 

 
9. Valg 

Et av styrets varamedlemmer, Per Osvald Lund gjennomgikk det fremlagte forslaget 
til nytt styre hvorav 4 av medlemmene ikke var på valg. På spørsmål om det var 
ønskelig å velge kandidatene enkeltvis ble årsmøtet enig om å velge de foreslåtte 
samlet, da det var ingen som hadde noen egne forslag til styremedlemmer. 
Det vil si at valgnemndas innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


