
 
 

 
 
 

ÅRSBERETNING  
 
2012/2013.  
 
 
Styret har hatt følgende sammensetning:  
 

 Per Vinje    Leder       
 Bjørn T. Rokstad      Nestleder (til 27.3.). 
 Roald Nilsen       Kasserer   
 Per B. Sagør       Styremedlem       
 Lars Sevaldsen             Styremedlem     
 Helge Stabursvik   Varamedlem 
 Bjørn Østbye    Varamedlem  

 
Styret har avholdt 3 møter i perioden med referater lagt ut på forumets websider, 
http:/www.oppdalhytteforum.no. 
 
Dessverre gikk Bjørn T. Rokstad bort den 27.3. bare 5 dager etter vi  sammen hadde vært i 
møte med ordføreren. Det var en meget trist melding. Forumet mistet med det en person 
med stor kompetanse som vi virkelig hadde god bruk for. 
 
Oppdal hytteforum har ca. 1050 medlemmer pr 31. august 2013.  
 
Perioden 2012/2013 har vært preget av følgende aktiviteter/tiltak: 
 
 

1. Web-sida 
Vår tidligere leder Bjørn Østbye er utvikler og redaktør for vår hjemmeside 
www.oppdalhytteforum.no som han forvalter på en utmerket måte. Det er godt å ha en slik 
kapasitet på området i styret. 
 
 

2. Løyper 
Styremedlem Roald Nilsen representerer styret som medlem i Løypeutvalget i Oppdal. På 
det viset har forumet blitt orientert om utviklingen av løypenettet. Dessverre så har ikke 
forumet all verdens innflytelse på utviklingen omkring løypa i Gjevillvassdalen. For våre 
hytteeiere i området er dette en av de virkelig store sakene som bør få en endelig løsning. 
 
 
 
 



 
3. Politiske -/administrative møter 

Styrets leder har sammen med Per Sagør og Bjørn T. Rogstad vært i 2 møter med ordfører 
Ola Røtvei, først den 19.11., deretter 22.3. På det siste møtet deltok også varaordfører Heidi 
Pawlik Carlson samt Jenny Kristin Heggvold. Sistnevnte arbeider med et prosjekt for å få 
hytteeiere som kan tenke seg å flytte eller etablere en bedrift i Oppdal. I ettertid har vi blitt 
enige om at kommunen holder et eget møte om dette den 4.10 i kommunesalen. Informasjon 
om møtet finnes på hjemmesiden vår. Opprinnelig var planen å ha det som et innlegg på vårt 
medlemsmøte etter årsmøtet. 
 
Av andre saker vi diskuterte var: Status kommuneplanen, og spesielt rullering av arealdelen. 
Det er viktig at vi følger opp her med tanke på eventuelle fortettinger i allerede bebygde 
hytteområder. Ellers var vi innom Infrastrukturfondet, masterplan samt: Opplev mer av 
Oppdal. Flere av områdene vil ordføreren komme inn på under vårt medlemsmøte den 5.10. 
 
 

4. Økonomi 
Revidert regnskap vil bli lagt frem på årsmøtet. 
 

 
5. Annonsører 

Per B. Sagør har i sommer fortsatt å kontakte nye bedrifter med tanke på annonseplass på 
våre hjemmesider, men det har vært umulig å få med nye. Imidlertid så ble 5 av de 6 
annonsørene som var med i fjor villige til å fortsette på forumets websider. 
 
 

6. Septikk tømming. 
Styret er blitt informert om at det er på gang en omorganisering av gjeldende septikk 
tømming. Det tyder på at det ligger nye krav til tømming fra Miljødepartementet. Det ser ikke 
ut til å bli noe billigere løsning for hytteeierne, tvert imot. Heldigvis har vi fått 
miljøkoordinatoren i Oppdal Kommune til å orientere om dette på vårt medlemsmøte etter 
årsmøtet. 
 
 
8. september 2013 
For styret i Oppdal hytteforum 
 
Per Vinje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


