Årsmelding
2017
EHF startet med ny frisk og ny3 styre e3er årsmøtet. Vi så frem 8l et år med godt arbeid for å få et
godt fo;este i Etnedal kommune. Vi startet opp med et styremøte hvor vi fordelte oppgaver på de 4
styremedlemmene. Det ble valgt sekretær og kasserer i 8llegg 8l 1. styremedlem og 2. styremedlem.
Strategien videre ble også lagt. Vi valgte å konsentrere oss om få saker slik at vi heller kunne få gjort
de best mulig. Grunnet noen misforståelser ble det noe uoverensstemmelse i styret, som medførte at
Per Eide dessverre trakk seg. Styret har derfor kun bestå3 av 4 medlemmer i deler av 2017. Det har
vært avholdt 5 styremøter i perioden.
Det ble beslu3et å tak kontakt med løypelagene for å invitere de som medlemmer i EHF, men uten å
ta kon8ngent for disse. Grunnen er at de ﬂeste medlemmene av løypelagene allerede er medlemmer
av hy3e velforeninger, og dermed medlem av EHF. Vi ser klare synergier mellom løypelagene og
hy3eforeningene og ønsker derfor å forhandle frem bedre avtaler for løypekjøringen i Etnedal.
EHF ble registrert i brønnøysundregistrene. Nye hjemmesider ble også beslu3et å etablere. Vi bes8lte
plass hos one.com med eget domene, www.ehf.one . Leder oppre3et hjemmesidene og Håkon H. tok
jobben videre med å utarbeide sidene gjennom året og resultatet syns vi er meget bra. Styrets
medlemmer har også få3 egen e-postadresse via hjemmesidene. Dermed har man e-postadresser
som følger vervet og man slipper å beny3e private adresser.
Styret har ha3 et ﬁnt og konstruk8vt møte med kommunen hvor også Vokks var 8lstede.
Hovedsakene var strømne3 i strømløse områder, mobildekning, eiendomsska3, mer synlighet av EHF
på kommunens hjemmesider og 8lskudd 8l løypekjøring. Referat fra de3e er sendt ut og ligger også
på hjemmesidene våre. Etnedal kommune se3er pris på vårt samarbeid og vi blir beny3et som
høringsinstans.
Styret har delta3 på Etnedalsdagene med egen stand for å vise oss frem. De3e mest for å fortelle li3
om oss og gjøre oss li3 synlige. Vi har få3 laget noe enkelt brosjyremateriell og en «roll up» som ble
beny3et.
EHF mangler fortsa3 noen foreninger som medlemmer og håper de3e kan løse seg e3er hvert. EHF
sender forespørsler 8l de foreninger som ikke har betalt kon8ngent.
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