Protokoll fra årsmØte i Etnedal Hytteeierforum 28. oktober 2OL7
Sted: kommunestyresalen på Bruflat k1.14:00

Til stede var åtte representanter fra seks hyttevel/ foreninger.
Tore Lingjærde

-Skåletjedne Velforening

Håkon Halvorsen

-Turitrøen Hyttevel

Knut Brekke

-Hau kvegen Velforening

Frode Njå

-Syn nfj el

Jon Steinar Andreassen

Henry Wiencken
Hildegard Wiencken

Arne Hektoen

lfoten Hytteeierforening
-Syn nfjel lfoten Hytteeierforening
-Tonsåsen Hytteforening
-Tonsåsen Hytteforening
-Fjellsbygda Hytteforening

Saker

Til møteleder ble Tore Lingjærde valgt
Til referent ble Arne Hektoen valgt
Tit underskrift av protokollen ble Frode Njå og Jon Steinar Andreassen valgt
Spørsmål om Eventuelt skulle være et punkt på sakslista. Dette står ikke som punk til

årsmøte i vedtektene våre.
Uformell samtale/ diskusjon etter møtet var nyttig i og med at vi møtes sjelden.

1.

Årsmelding
Tore leste årsmeldingen, spørsmålom hvor mange medlemmer EHF har og
innsatsen for å få med flere velforeninger og løypelag. Det er nå 11av 19
hyttevel som er medlemmer samt to løypelag som er positive så langt. Vi har
en jobb å gløre med å få flere med, vi må synliggjøre hva vi har som formål og
informere om de sakene som er viktig for oss, det vil si for hyttefolket. Her kan
neves stier, skilØyper, sykkelstier, kart og kontakt med kommunen blant

annet. Det er også viktig å få frem at EHF ikke skal overta noe for hyttevellene

eller løypelagene, kun være samlende og koordinerende ovenfor kommunen.
Årsberetningen vedtatt.

2. Regnskap og revisors beretning
Regnskap og beretning lest og godkjent.

3. Forslag
Forslag fra styret om å endre vedtektene slik at en representant fra

løypelagene kan sitte i styret. Om 2. styremedlem skal det da stå:
2. styremedlem bØr være fra løypelagene 2år (år med partall)

at det ikke kunne velges noen fra løypelagene i år fikk styret mandat
til å ta med en representant fra løypelagene når vi får medlemmer fra noen av
Iøypelagene. Vedtatt
I og med

4.

Kontingent
Vedtatt uforandret.
0-25 medl. 100 kr, 26-50 medl' 300 kr,Over 51 medl. 500 kr.

5. Budsiett
Vedtatt.

6.

Valg
Etter valget er stYret som følger:

Leder
Sekretær
Kasserer

Halvorsen
Arne Hektoen
Berit Holm olsen
Håkon

-valgt for 1 år 2Ot7- nyvalgt

-ikke på valg
-valgt for 2 år 2oL7- gjenvalgt

l.styremedlem Jon steinar Andreassen -valgt for 1 år 2oL7- nyvalgt
2.styremedlem ( forbeholdt løypelag) 2 år er på valg i 2019 igjen

Revisor

Knut

Brekke

-ikke På valg

Tore takket for fremmøte og hevet møtet.

Årsmøtet takket Tore Lingjærde for innsatsen for EHF.

tlilø

Frode

Niå

e

