
 
 
 

Referat ektraordinært årsmøte 2021 i Oppdal Hytteforum. 
 
Tid: Tirsdag 14. september 2021, klokken 21.00 
Sted: Digitalt, Teams 
 
Antall deltakere: 31 påmeldte, 14 deltok digitalt 
 

 
1 Åpning 
Vibece Larsen ønsket velkommen til det ektraordinære årsmøtet. Lars Sevaldsen gikk 
gjennom agendaen. 

 
2 Konstituering: 

- Valg av møteleder: Lars Sevaldsen ble foreslått og valgt 
- Valg av referent: Therese Mjøen ble foreslått og valgt 
- Valg av tellekorps: Vibece Larsen og Eivind Alstad ble foreslått og valgt 
- Valg av protokollunderskrivere: Helge Stabursvik og Rita Amundsen ble 

foreslått og valgt 
 

3 Forslag til vedtektsendringer og skifte av navn 
 
1. Skifte av navn 
 
Styret foreslår å endre foreningen navn fra Oppdal Hytteforum til Oppdal Hytteforening. 
Dette for at styret mener at Oppdal Hytteforening er et mer dekkende navn, og fordi 
endringen synliggjør den revitaliseringen av foreningen som nå pågår.  
 
OHF har ønske om å fremstå mer moderne – med ny visuell profil, som ny logo og ny 
nettside. Vi har fått tilbakemelding på manglende vedlikehold av nettside, manglende 
oppfølging av sponsorer, og at tidligere sponsorer det var svært lite verdt uten at det kunne 
måles mot antall klikk eller annen statistikk. 
 
 
2. Forslag til vedtektsendringer 
 
For det nye styret har det blitt klart at dagens vedtekter trenger en justering av en del uklare 
og for lite presise punkter og til hva foreningen skal bli. En utfordring har vært forvirring 
rundt medlemskap. Intensjonen er at vi ønsker å få mange medlemmer som mulig for å bli 
slagkraftig nok i de kampene vi har fremfor oss mot Oppdal kommune. 

 
Eivind Alstad presenterte endringsforslag til vedtekter for følgende paragrafer: §1, §2, §3, 
§4, §7.1, §7.4, §7.5 
 
 
 
 



1. NAVN 
Forumets navn skal være Oppdal hytteforum 
 
endres til 
 
1. Foreningens navn  
Forumets navn skal være Oppdal hytteforening 
 

 
2. Medlemskap 
 
2.1 Rett til medlemskap har alle hytte-og velforeninger dannet av hytteeiere i Oppdal. 
Der det ikke finnes slik forening har hytteeiere rett til å bli opptatt som enkeltmedlemmer. 
For alle gjelder at innmeldinger skjer til styret. 
 
2.2 Medlemsåret er kalenderåret. 
 
2.3 Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis. Der medlemmer er 
tilsluttet gjennom sin hytteforening, er hytteforeningen ansvarlig for betaling av kontigenten. 
Er betaling ikke skjedd innen utgangen av februar mister medlemmet stemmerett, og styret 
kan beslutte medlemmet strøket 
 
2.4 Medlemskap i Norges Hytteeierforbund vedtas av årsmøtet. 
   
endres til 

 
2.1 Rett til medlemskap har, alle over 18 år, som eier/leier fritidsbolig, leilighet, spikertelt i 
Oppdal Kommune. I forbindelse med innmelding oppgis gbr eller lignende identifikasjon for 
spikertelt og leiligheter. Det er en stemme pr betalt medlemskap under 
møter/generalforsamlinger. 2.2 Innmelding kan skje gjennom forening/veilag eller 
individuelt.  
 
2.3 Dersom styret finner det hensiktsmessig åpnes det for at andre kan få melde seg inn 
som støttemedlemmer.  
 
2.4 Medlemsåret er kalenderåret.  
 
2.5 Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.  
 
2.6 Der medlemmer er tilsluttet gjennom sin hytteforening, er hytteforeningen ansvarlig for 
betaling av kontingenten. Er betaling ikke skjedd innen en måned etter utsending av faktura 
avsluttes medlemskapet. Hytteforeninger og veilag kan få egne frister. 

 
 

3. MÅLSETTING 
3.1 Forumets formål er å arbeide for at alle forhold av felles interesse for medlemmene blir 
ivaretatt på best mulig måte for disse gjennom et samarbeid med Oppdal Kommune og 
mellom foreningene. 
Videre vil arbeidet være konsentrert om: 
Å fungere som et informasjonsorgan for hytteeierne på Oppdal 
Å samarbeide med Oppdal kommune i spørsmål som angår medlemmene 
  
 
endres til: 
 
 
3. Foreningens formål:  
 
3.1 Arbeide for at alle forhold av felles interesse for medlemmene blir ivaretatt på best mulig 
måte.  



 
3.2 Å fungere som et informasjonsorgan for våre medlemmer angående alle relevante 
saker.  
 
3.3 Samarbeide og utfordre Oppdal kommune i spørsmål som angår medlemmene.  
 
3.4 Opptre som en paraplyorganisasjon for de mange veilagene som er kollektive 
medlemmer. 
 

 
4. Økonomi 
 
4.1 Til forumets drift innkreves en medlemskontingent pr. år. Kontingentens størrelse 
fastsettes ved hvert årsmøte. Forumet kan også søke Oppdal kommune og sponsorer om 
tilskudd. 
  
endres til: 
 
4.1 Til foreningens drift innkreves en medlemskontingent pr. år. Kontingentens størrelse 
fastsettes av årsmøtet.  
 
4.2 Styret har også anledning til å finne andre alternative inntektskilder. 
 

 
7. Årsmøtet 
Årsmøtet er forumets høyeste organ. Årsmøtet holdes innen utgangen av oktober. 
 
7.1 Styret skal med minst 1 måneds varsel innkalle til årsmøtet, og vedlegge saksliste, 
styrets beretning og revidert regnskap. Innkalling skjer ved elektronisk med unntak av 
medlemmer som ikke har tilgang til dette. 
 
7.4 På årsmøtet har alle fremmøtte medlemmer stemmerett, begrenset til en stemme pr 
hytte.  
Til gyldig vedtak kreves vanlig flertall når annet ikke er bestemt. I tilfelle stemmelikhet 
avgjøres saken ved møte leders dobbeltstemme. Avstemming skjer skriftlig hvis noen ber 
om det. 
 
7.5 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller medlemmer som representerer minst 
10% av stemmene ber om det. 
Avholdelse av ekstraordinært årsmøte skjer med samme tidsfrist for kunngjøring som 
ordinært årsmøte. 
 
endres til: 
 
7.4 På årsmøtet har alle fremmøtte/deltakende medlemmer stemmerett. Støttemedlemmer 
har ikke stemmerett.  
 
7.5 Til gyldig vedtak kreves vanlig flertall når annet ikke er bestemt. I tilfelle stemmelikhet 
avgjøres saken ved møte leders dobbeltstemme. Avstemming skjer skriftlig/anonymt hvis 
noen ber om det.  
 
7.6 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller medlemmer som representerer minst 
10% av stemmene ber om det.  
 
7.7 Avholdelse av ekstraordinært årsmøte skjer med samme tidsfrist for kunngjøring som 
ordinært årsmøte.  

 
 

Årsmøtet godkjente nytt navn og nye vetektsendringer. 
 



Ekstraordinært årsmøte avsluttet med at Vibeke Larsen presenterte status på 
arbeidsstrømmene. 
 
 
Strategisk arbeid 

• Navneendring 
• Nye vedtekter 
• Forberedelse ekstraordinært årsmøte 
• Representant skiløypeutvalget  

 
Økonomi 

• Etablering av styreweb 
 - Kartlegging medlemsoversikten 
 - Innkreving av medlemskontingent 
• Sponsorarbeid 

 
Digital samhandling og kommunikasjon 

• O365 plattform for digital samhandling 
 - Opplæring/ etablering av digital samhandling 
• Ny logo  
• Nye nettsider med nytt domene  
• Nye e-postadresser for OHF: @oppdalhytteforening.no 

 
Juridisk bistand  

• Utredning for juridisk bistand til Norges Hytteforbund  
• Deltakelse kommunestyremøtet i juni 
• Møte med Oppdal Kommune er under planlegging 

 
Arbeidsgrupper 

• Arbeidsgrupper i arbeid 
  - Eiendomsskatt 
  - Unøyaktig bebyggelsesplan 
 
• Arbeidsgrupper under etablering 
  - Skiløyper 
  - Forbrukermakt 
  - Minirenseanlegg og feieavgift 

 
 
 
 
Årsmøtet hevet ca. kl. 21.41 
 

 
 

 
 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
 

Therese Mjøen  Helge Stabursvik Rita Amundsen 
 referent 


