
 

 

 
 
 

Årsberetning for Oppdal Hytteforum 2019.  
 
Styret har hatt følgende sammensetning: 

 

- Lars Sevaldsen  Leder 

- Roald Nilsen   Kasserer 

- Bjørn Østbye   Styremedlem 

- Halvor Morseth  Styremedlem 

- Jan A. Furnes   Styremedlem 

- Inger Helene Hals  Varamedlem 

- Tor-Erik Widerøe  Varamedlem 

 

Styret har avholdt 3 møter i perioden med referater lagt ut på Forumets websider. 

I tillegg har deler av styret hatt 2 møter med ordføreren i Oppdal Kommune. 

 

Oppdal hytteforum har ca. 1000 medlemmer pr. 31.12.2019. 

 

Året 2019 har vært preget av følgende aktiviteter/tiltak: 

 

 

1.Hjemmesiden oppdalhytteforum.no: 

 

Styremedlem Bjørn har vært kontaktpersonen og er fortsatt redaktør for vår hjemmeside, som 

han forvalter på en utmerket måte. Dette er en svært viktig brikke i forumets arbeid. Nå har vi 

også fått egen Facebookside: oppdalhytteforum. 

 

2.Politiske- /administrative møter og utvalg: 

 

Det har vært avholdt 2 møter med ordfører Kirsti Welander/Jan Kåre Husa, spesielt angående: 

 

      -     Skiløyper i Gjevilvassdalen 

- Vannstand i Gjevilvatnet 

- Slamtømming, regnskap pr.år. 

- Avfallsstasjonen, åpent annenhver lørdag. 

- Kommunens skatte- og avgiftspolitikk 

- Hyttefeiing, kontroll alle hytter. 

- Gang og sykkelvei Vognild – Gjevilvassveien 

- Parkeringsplass ved løype Egga. 

- Nye reguleringer/hyttefelt 



 

 

Styret har vært representert i arbeidet med Masterplanen for Oppdal. 

Kasserer Roald Nilsen representerer styret som medlem i Skiløypeutvalget i Oppdal. 

 

 

3.Økonomi: 

 

Økonomien i Oppdal hytte Forum er god. 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 6 annonsører. Disse profileres på våre hjemmesider og 

medlemmene oppfordres til å benytte seg av disse: 

- Oppdalsbanken 

- Møbelringen 

- Bygger`n 

- Oppdal VVS 

- Trollheimsporten 

- Quality Hotel Skifer 

 

5.Økning av medlemsmassen: 

 

Oppdal hytte Forum har i dag ca. 1000 medlemmer og når man vet at det er ca. 3.700 hytter i 

kommunen, har vi for få medlemmer. Det er nå mulig å bli medlem via de nye hjemmesiden. 

Det bør ikke være prisen som er avgjørende, kr. 50,- pr. hytte pr. år. 

 

6.Oppsummering: 

 

Vi mener at Oppdal hytte Forum fortsatt har en viktig rolle som «vaktbikkje» og talerør for 

kommunens fritidsbeboere. Men styret er avhengig av innspill fra aktive medlemmer, hva kan 

gjøres bedre?   

 

 

22. mars 2020 

 

Oppdal Hytteforum 

Styret 

  

 
 
 


