
 

 

 
 

Protokoll fra årsmøtet 2017 
 

Tid:  Lørdag 7. oktober 2017, kl. 1500 
Sted:  Skifer Hotell, Oppdal 
 
Det var 13 medlemmer tilstede. 
 
1. Åpning 

Leder Lars Sevaldsen ønsket velkommen. 

Det var ingen innvendinger til innkalling og saksliste. 

 

2. Konstituering 

Til møteleder ble valgt: Lars Sevaldsen. 

Til referent ble valgt: Helge Stabursvik. 

Valg av tellekorps ble utsatt til det eventuelt ble nødvendig. 

Til å underskrive protokollen ble valgt: Per Sagør og Vidar Hals. 

 

3. Styrets årsberetning 2017 

Møteleder leste gjennom årsberetningen.  

Det var en rettelse på dato i det innledende avsnittet. Skal være "Perioden 

01.10.2016 – 30.09.2017 har vært preget av følgende aktiviteter/tiltak:" 

 

Med nevnte endring godkjente Årsmøtet enstemmig styrets årsberetning for 2017.  

 

4. Årsregnskap – revidert 

Regnskap 1.9.16 – 31.8.17 og revisors beretning ble gjennomgått. 

 

Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet og revisors rapport. 

 

5. Innkomne forslag 

Styret hadde fremmet forslag til vedtektsendring: 

Forslag til vedtektsendring § 7. Årsmøtet. 
I vedtektene for Oppdal hytte Forum § 7, andre setning, står følgende: «Årsmøtet 
holdes innen utgangen av oktober». 
 
Styret vil foreslå overfor årsmøtet at denne setningen endres til: 
«Årsmøtet holdes innen utgangen av april måned». 

 

Forslaget ble begrunnet og kort diskutert. Det kom bl.a. en merknad om at styret bør 

vurdere å avholde medlemsmøte under fjell- og fårikålfestivalen. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 



6. Fastsettelse av kontingent 

Styrets forslag til kontingent var å opprettholde dagens beløp på kr. 50.- pr. 

hytte/medlem. Årsmøtet godkjente enstemmig kontingenten. 

 

7. Budsjett for 2018 

Styret la fram et budsjett som viste et overskudd på kr. 4.550.-  

 

Økonomien i foreningen er god. Årsmøtet ser det ikke som hensiktsmessig å 

opparbeide seg en større egenkapital. Medlemsforeninger og enkeltmedlemmer kan 

fortsatt søke om midler fra Oppdal Hytteforum for mindre miljøskapende tiltak. Dette 

bør markedsføres bedre for medlemmene.  

 

Det kom forslag om å øke posten "Tilskudd til aktiviteter" fra kr. 15.000.- til 30.000.- 

Dette medførte at budsjettet får et underskudd på kr. 10.450.- 

 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt med denne endringen. 

 

8. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av styret. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig 

valgt av årsmøtet: 

 

Styremedlemmer:  

Lars Sevaldsen, Detli/Horvli Hytteforening (gjenvalgt for 2 år) 

Roald Nilsen, Ljøsliaveien  (gjenvalgt for 2 år) 

Halvor Morset, Gjevilvassdalen Hytteeierforening (ikke på valg – 1 år igjen) 

Jan André Furnes, Holda Hyttegrend  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Bjørn Østbye, Grytdalen Hytteeierforening  (assosiert styremedlem) 

 

Varamedlemmer:  

Tor-Erik Widerøe, Gjevilvassdalen Hytteeierforening (gjenvalgt for 2 år) 

Inger Helene Hals, Gjevilvassdalen Hytteeierforening  (nyvalgt for 2 år) 

 

Revisor: 

Gunnar Nypan  (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

Styret konstituerer seg selv på første møte. Leder velges særskilt av årsmøtet.  

 

Lars Sevaldsen ble enstemmig valgt til Leder av Oppdal Hytteforum. 

 
 
 
 
Helge Stabursvik    Per Sagør   Vidar Hals 
referent    (sign)    (sign) 
(sign)   
 
 


