
 
 
 
Referat årsmøte 2022 i Oppdal Hytteforening 
 
Tid:  Onsdag 27. april 2022 klokken 20.00  
Sted:  Digitalt (Teams)  
 
Antall deltakere: 39 
Påmeldte Hytteforeninger: 

• Kleberberget - Langberga Vei og hytteforening 
• Hornlia Hytteeierforening  
• Storhornet Hytteforening 
• Holda hyttegrend 
• Gjetberget Hytteforening 
• Gjevilvassdalen Hytteierforening 
• Kannikksætra 
• Rasmusslettet Hytteforening 
• Breesgård Fritidsbys Velforening 
• Munkvollhovden Hytteforening  

 
 
1. Åpning  

Vibece Larsen ønsket velkommen til årsmøtet. Hun gikk gjennom regler for deltagelse på 
digitale møter og kom med noen nyttige tips før hun ga ordet til Lars Sevaldsen. 
 

2. Konstituering  
Valg av møteleder: Lars Sevaldsen ble foreslått og valgt  
- Valg av referent: Therese Mjøen ble foreslått og valgt  
- Valg av protokollunderskrivere: Helge Stabursvik og Inger Helene Hals ble foreslått og 
valgt 
 

3. Styrets årsberetning for 2021 
Lars Sevaldsen og styret leste årsberetning for Oppdal Hytteforum 2021.  
 
Årsmøtet godkjente årsberetningen for 2021. 
 

4. Årsregnskapet 2021 
Kasserer Jan Roar Pleym gikk gjennom regnskapet.  
 
Inntektene til foreningen er medlemskontingenten på kr. 110.000,- 
Resultatregnskapet er på 105 939,-. Driftsresultatet viste et underskudd på kr. 5.784,- 
Driftsregnskapet er på kr. 215.602,- 
 
Balanseregnskapet. Ingen kommentarer. 
 
Årsmøtet godkjente driftsregnskapet og balanseregnskapet 



5. Revisors beretning 
Revisors beretning ble lagt fram og lest opp.  
 
Årsmøtet godkjente revisors beretning. 
 

6. Fastsettelse av kontingent 
Kontingent for 2021: 
Personlig medlemskap kr. 100,- 
Medlem kollektivt tilsluttet via hytteforening/vel kr. 100,- 
(innbetales via lokalt veilag/hytteforening) 
Støttemedlemskap uten stemmerett gratis 
 
Kontingent for 2022: 
Styrets forslag var at kontingenten ikke økes. Det ble stemt for styrets forslag. 
 

7. Budsjett 
Budsjett lagt fram med kr. 100.- som medlemskontingent. Dette forslaget gir et 
årsresultat på 37.500.-  
 
Årsmøtet godkjente budsjettforslaget. 
 

8. Innkomne forslag 
Fra styret i OHF: Vedtektsendring 
 
Eksisterende vedtekter: 
5. Organisasjon 
5.1 Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt på 
årsmøtet. Leder velges på årsmøtet, de øvrige styremedlemmer konstituerer seg selv. De 
to varamedlemmene har status som valgkomité. I tillegg velges revisor. Valgperioden er 
2 år. 
§ 5.2 Et gyldig styrevedtak krever at minst 3 medlemmer stemmer for. Over styrets 
forhandlinger føres protokoll/styrereferat. 
 
Forslag til nye vedtekter: 
5. Organisasjon 
5.1 Foreningen ledes av et styre på 5-7 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt på 
årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. De to varamedlemmene har status som 
valgkomité. Valgperioden er 2 år. Antall medlemmer i neste års styre bestemmes av det 
sittende styre som en del av årsmøteforberedelsen. I tillegg velges en revisor hvert år. 
§ 5.2 Et gyldig styrevedtak krever simpelt flertall. I en situasjon med lik stemmegivning 
har Styreleder dobbel stemme. Over styrets forhandlinger føres protokoll/styrereferat. 
 
Kommentarer:  

• Inger Helene Hals spurte på om varamedlemmene skulle være med på 
styremøtene ettersom de er valgkomite. 

• Jan Andre Furnes lurer på hvordan det er hvis bare tre møter når det utvides til 5-
7 medlemmer når det i dag står «Et gyldig styrevedtak krever at minst 3 
medlemmer stemmer for» har falt ut. 

 



Etter kort diskusjon godkjente årsmøtet vedtektsendringen med denne endringen: 
5.2 Et gyldig styrevedtak krever et simpelt flertall, forutsatt at minst 50% av sittende 
styre stiller. 
 
Ny paragraf: 
Årsaken til at vi ønsker dette punktet er at vi har åpnet opp for privat medlemskap. 
Tidligere var alle medlemmer kollektivt innmeldt. 
 
11. Eksklusjon 
11.1 Foreningen kan ekskludere et medlem som i vesentlig grad har handlet i strid med 
foreningens vedtekter, motarbeider dens formål, opptrer i strid med eller ikke 
overholder foreningens vedtak, ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, misbruker 
foreningens logo/navn eller har skadet foreningens omdømme. 
11.2 Styret avgjør om medlemmet ekskluderes eller suspenderes inntil saken er 
behandlet på etterfølgende årsmøte. Et medlem som ekskluderes av styret, kan anke 
avgjørelsen inn for årsmøtet. Årsmøtet avgjør anken hvor det kreves 2/3 flertall for 
eksklusjon. 
11.3 Ekskluderte medlemmer skal ha anledning til å tale sin sak overfor styre og i 
eventuell etterfølgende årsmøtebehandling. 
 
Årsmøtet godkjente vedtektsendringen om ny paragraf. 

 
 
9. Valg  

Eivind Alstad, Jan Roar Pleym, Vibece Larsen og Therese Mjøen er ikke på valg. 
 
Valg av nytt styre: 
Det skal velges nye styremedlemmer. Det er kommet inn forslag på Marianne Rolvsjord, 
Kristin Jondum, Tore Gujord og Øyvind Bergheim Pedersen.  
 
Det var ingen andre forslag og disse fire ble valgt. Det nye styret konstituerer seg selv. 
Årsmøtet sluttet seg til dette. 
 
Valg av revisor: 
Det skal velges revisor.  
 
Forslag: Gunnar Nypan. 
Det var ingen andre forslag og Gunnar Nypan ble valgt. 
 
 

Disse ble takket av: 
Lars Sevaldsen, leder av Oppdal Hytteforum/Hytteforening i 8 år. 
Jan Andre Furnes som medlem i Oppdal Hytteforum og vara i Oppdal Hytteforening i 7 år. 
Jakob Krogsrud som medlem i Oppdal Hytteforening. 
 
 
 
 
 
 



Kommentarer fra møtet: 
• Eivind Alstad informerte om at det skal etableres flere underkomiteer og 

arbeidsgrupper.  
• Inger Helene Hals stilte spørsmål om definisjonen på leie fritidsbolig med henhold til 

lengde på leieforholdet. 
• Berit Haug Bore foreslo at ferieleilighet muligens kunne stått. 
• Helge Stabursvik informerte om at hytteforeningene ikke har lov til å utlevere sine 

medlemslister/kontaktinformasjon til andre organisasjoner. Det er derfor nødvendig 
å oppfordre at hver enkelt registrerer seg med kontaktinformasjon hos Oppdal 
Hytteforening. 

• Einar Leirvik syns at medlemskap via hytteforeningene er litt misvisende og lurte på 
om det hadde vært en ide at hver enkelt melde seg inn privat.  
 

 
Årsmøtet hevet ca. kl. 21.10.  
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur. 
 
 
Therese Mjøen   Helge Stabursvik  Inger Helene Hals 
referent 

 
 


