
Årsberetning for Oppdal Hytteforening 2021

1. Styret

Lars Sevaldsen: Leder 
Eivind Alstad: Nestleder 
Therese Mjøen: Sekretær 
Jan Roar Pleym: Kasserer 
Jakob Hæhre Krogsrud: Styremedlem 
Jan Andre Furnes: 1. varamedlem
Vibece Larsen: 2. varamedlem

Det har vært avholdt 6 styremøter på teams i perioden. I tillegg til flere arbeidsmøter. 

Den 08.01.21 ble det avholdt et møte med kommuneledelsen hvor deler av styret og leder 
for Gjevilvassdalen Hytteeierforening deltok. Dagsorden var Skiløype på vei i Gjevilvassdalen. 

Therese Mjøen er nytt medlem fra OHF i Prosjekt skiløyper og Stamløypekomiteen. 

2. Navneskifte
På ekstraordinært årsmøte den 14.09.21 fikk hytteforeningen nytt navn og justerte
vedtekter. Foreningen fikk et mer dekkende navn: Oppdal Hytteforening.

3. Digital samhandling og kommunikasjon
Oppdal Hytteforening har fått på plass ny infrastruktur, ny nettside og ny visuell profil.

Etablering av digital samhandling med Office 365 og nytt domene er anskaffet.
Hytteforeningen har tatt i bruk StyreWeb for å håndtere medlemskontingent og regnskap.
OHF er for første gang på mange år ajour med innkreving av medlemskontingent. Vi fremstår
nå som en profesjonell organisasjon der vi tar våre medlemmer på alvor.

Hytteforeningen har fått ny logo. Logoen visualiserer vår tidløse visjon ved å representere
spydspiss, hyttene våre og fjellene. Fargepaletten på nettsiden er tidløs og inspirert fra
naturen. På våre nettsider informerer vi om vårt viktige arbeid og relevante saker for våre
medlemmer.

Vi bruker Facebook-gruppen "Oppdal Hytteforening" til å publisere nyheter og kommunisere
oftere med våre medlemmer. Facebook-gruppen har opplevd stor vekst gjennom året og
teller nå 778 medlemmer. Hytteforeningen er også aktive med å bidrag til Facebook-gruppen
Vi som elsker skiløypa på Gjevilvassvegen!



4. OHF i media
Oppdal hytteforening har vært aktive mot pressen. Vi har hatt flere artikler i Opp-avisa, ett 
radiointervju og et dobbeltoppslag i Adresseavisen:
Samler inn penger til advokat for skiløype: - Vi gir oss ikke
På tide at kommunen tar vare på hyttefolket
En skandale om politikerne setter seg i baksetet
Hytteinnbyggerne kaster seg inn i kampen for veiløypa
Hør Eivind Alstad på radio E6 fortelle om OHF sitt viktige arbeid
Krever svar på forvirring rundt brøyting i Gjevilvassdalen
Hytteeierforening: – Blir vi ikke tatt på alvor?
Ber folk i fjellhyttene ta hensyn til dyrene: – Dropp fyrverkeriet. Tenn heller en varde.

5. Medlemskap
De nye vedtektene er bl.a. blitt korrigert til: «Rett til medlemskap har, alle over 18 år, som 
eier/leier fritidsbolig, leilighet eller spikertelt i Oppdal Kommune».
Oppdal Hytteforening har åpnet opp for støttemedlemskap. Disse har ikke stemmerett på 
årsmøtet.
Det har vært arbeidskrevende å rydde i medlemsbasen, fjerne inaktive medlemmer og 
oppdatere korrekt informasjon blant våre tilsluttede hytteforeninger. Innkreving av 
medlemskontingent har blitt mer effektivt etter at hytteforeningen har tatt i bruk StyreWeb 
(regnskap og medlemssystem).
Ved utgangen av året var basen oppdatert med vel 1000 medlemmer i Oppdal hytteforening. 
Etter siste registrering har det «strømmet på» med nye medlemmer også endel 
støttemedlemmer.

6. Arbeidsgrupper
Det nye styret har opprettet forskjellige arbeidsgrupper, slik at arbeidsmengden og 
effektiviteten ble fordelt på flere. Pr. 31.12.21 var følgende arbeidsgrupper opprettet:

• Skiløyper
• Eiendomsskatt
• Unøyaktig bebyggelsesplan

Skiløyper 
• Vi representerer fritidsinnbyggerne med representanter i Stamløypekomiteen og

Prosjekt skiløyper.
• Vi arbeider for å redde skiløypa på Gjevilvassvegene!
• Vi har startet Samarbeidsprosjektet for skiløypa på Gjevilvassvegene. Et

samarbeidsprosjekt mellom fritidsinnbyggere, grunneiere og innbyggere.
• Vi arbeider for å utvikle og utvide stamløypenettet i hele Oppdal kommune.

Eiendomsskatt 
Arbeidsgruppen består av to medlemmer, hvor Anne Grethe Holmen er leder. Gruppen har 
hatt ett møte med Oppdal Kommune og arbeider videre med den stadig stigende 
eiendomsbeskatningen for fritidseiendommene i Oppdal Kommune. 

Unøyaktig bebyggelsesplan 
Her er det Harald Ulimoen som er leder. Han har også hatt møte med kommune og fått 
forklart at det mye kommunalt arbeid som gjenstår, «kartet stemmer ikke med terrenget». 
Dersom man vil rette opp dette nå, vil man bli belastet med gebyrer fra kommunen. 
Styret har planer om å opprette flere arbeidsgrupper i 2022. 



7. Innsamlingsaksjon for skiløyper på Gjevilvassvegene
Oppdal Hytteforening startet den 1. desember 2021 en VIPPS-innsamlingsaksjon, for å bistå
arbeidet med å bevare skiløyper på Gjevilvassvegene. Det ble gjennomført nærmere 200
innbetalinger i desember måned. Midlene er satt på en egen konto dedikert til visjonen: «Vi
vil bevare Gjevilvassdalen som en unik sæterdal, med skiløype på veien og bilfritt
vintermiljø»

8. Økonomi
Økonomien i Oppdal Hytteforening er sunn. Regnskapet viser et underskudd på kr 22.837.
Revidert regnskap vil bli presentert på årsmøtet.

9. Næringslivet/annonsører:
Styret vil opprette god kontakt med næringslivet, forsøke å oppnå fordeler for eierne av
fritidsboliger i kommunen og samtidig få de til å annonsere på våre hjemmesider.

10. Oppsummering:
Oppdal Hytteforening er en samlende, sterk, og tydelig stemme mot kommune og politikere.
Formålet til Oppdal Hytteforening (OHF) er å skape det gode hyttelivet, bidra til et
forutsigbart og velutviklet fritidstilbud, god folkehelse og bevaring av hyttefreden.
For å kunne ta tak i de sakene som er viktig for fritidsinnbyggerne i Oppdal er vi avhengig av
flere medlemmer.

Vi ønsker å invitere medlemmer til å bidra med saker de er opptatt av. For å klare dette må vi
være flere som jobber sammen. Vi vil opprette arbeidskomitéer innenfor de ulike sakene.

Oppdal, 29.03.2022 
Styret i Oppdal Hytteforening. 


