
 

 

 
 
 

ÅRSBERETNING  
2013/2014.  
 
 
Styret har hatt følgende sammensetning:  
 

 Per Vinje   Leder (til mars 2014) 

 Lars Sevaldsen     Nestleder (til mars 2014) 

 Roald Nilsen      Kasserer 

 Helge Stabursvik  Styremedlem       

 Sverre Nypan        Styremedlem     

 Halvor Morseth  Varamedlem 

 Bjørn Østbye   Varamedlem  
 
Styret har avholdt 3 møter i perioden med referater delvis lagt ut på forumets websider, 
www.oppdalhytteforum.no. 
 
Leder Per Vinje har vært sykmeldt i store deler av perioden. Lars Sevaldsen har fungert som 
leder av Oppdal hytteforum i hans sykdomsfravær. 
 
Av ulike grunner ble årsmøtet som var tillyst i oktober 2014 utsatt. Sakspapirene ble ikke 
klare i rett tid, og det ville være i strid med vedtektene om årsmøtet ble avholdt som planlagt. 
Styret valgte å utsette årsmøtet til februar 2015. Det er ønskelig å komme inn i rytmen med 
årsmøte i oktober som tidligere. 
 
Oppdal hytteforum har 964 medlemmer pr 1. oktober 2014.  
 
Perioden 2013/2014 har vært preget av følgende aktiviteter/tiltak: 
 
 

1. Web-sida 
Vår tidligere leder Bjørn Østbye er fortsatt utvikler og redaktør for vår hjemmeside som han 
forvalter på en utmerket måte. Dette er en svært viktig brikke i forumets arbeid. 
 

2. Politiske -/administrative møter og utvalg 
Det har ikke vært avholdt møte med ordfører Ola Røtvei i perioden. 
 
Styret har vært representert i arbeidet med Masterplan for Oppdal. 
 



Styremedlem Roald Nilsen representerer styret som medlem i Skiløypeutvalget i Oppdal. På 
det viset har forumet blitt orientert om utviklingen av løypenettet. Skiløype og brøyting i 
Gjevilvassdalen har vært den heteste saken når det gjelder løypene.  
 
Oppdal hytteforum har ikke engasjert seg direkte, men har overlatt mye til 
medlemsforeningen Gjevilvassdalen hytteeierforening som har vært aktiv i debatten. 
 

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

 
4. Annonsører 

Styrets medlemmer har jobbet med å få nye annonsører og fornyelse av eksisterende 
annonsører. Pr. i dag har vi avtale med 5 annonsører. Disse profileres på våre hjemmesider 
og medlemmene oppfordres til å benytte seg av disse. 
 

5. Septikkordning. 
På årsmøtet i oktober 2013 ble det orientert om ny septikkordning i Oppdal. Saken er enda 
ikke avgjort, og Oppdal hytteforum følger med i saken. 

 
6. Konsesjon Oppdal flyplass 

I forbindelse med behandlingen av at flyplasskonsesjonen skulle fornyes pr. 01.01.2015, 
engasjerte styret seg i denne saken og sendte inn en uttalelse i høringsperioden. Denne 
støttet de lokale hytteeierne. Med bakgrunn i at flyplassen stort sett blir benyttet til luftsport, 
gikk vårt syn ut på konsesjon som tidligere med noe begrensninger i helgene, spesielt 
påsken.  
 

7. Oppsummering 
Av ulike årsaker har det vært liten aktivitet i Oppdal hytteforum denne perioden. Dette er 
beklagelig. Vi mener at Oppdal Hytteforum fortsatt har en viktig rolle som vaktbikkje og 
talerør for kommunens fritidsbeboere. Men styret er avhengig av innspill fra aktive 
medlemmer. Forumet er også avhengig av styret blir bemannet med folk med engasjement 
på vegne av hytteeierne i kommunen. Styret ser fram til en diskusjon om dette på årsmøtet i 
februar. 
 
 
15. januar 2015 
For styret i Oppdal hytteforum 
Lars Sevaldsen 
 


