
Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 
 

Sted: Budor Gjestegård 

Dato: 25. mai 2012 

Til stede: 28 fremmøtte inkludert styret 

Referent: Rønnaug 

  

 

Sak nr Tema Innhold 

1 Møteinnkalling og 

saksliste 

 Erik Westby åpnet møtet og ønsket velkommen 

  

 Møteinnkalling og dagsorden godkjent 

2 Valg av møteleder, 

sekretær og 

underskriving av 

protokoll 

 Erik Westby valgt som møteleder 

 Rønnaug Haugen valgt som sekretær 

 Ekteparet Norsted fra Elverum ble valgt til å underskrive 

protokollen fra årsmøtet 

3 Vertsskapet på 

Budor Gjestegård 

v/Gro Børvan 

 Det ble informert om hvordan det hadde gått hittil om 

driften av kafeen/belegg overnatting fra overtakelsen. 

Programmet for høst/sommer 2012 ble gjennomgått, og 

informert om at dette ligger tilgjengelig på 

internettsiden til Budor.  

4 Informasjon fra 

Løten Almenning 

v/Arne Erik Myhre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det er 19 ledige tomter i Svaenlia, og noen på Budor Nord. 

Det er fortsatt 30-40 hytter i Svaenlia som ikke er 

tilknyttet offentlig vann og kloakk.  

 

 Det skal settes opp en småsamler ved hovedplassen for 

levering av avfall 

 

 Det vil bli en ny leverandør på nettilgang 

 

 Hyttefolket har gitt tilbakemeldinger på at de er svært 

fornøyd med oppkjøring av skiløypene 

 

 Budor Skistadion er under utbygging til NM i 2013 

 

 En ljørkoie mot Gitvola er ferdigstilt av Turistforeningen 

 

  Det har vært en bra sesong i skianlegget. Vinterferien 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

var bra, men påsken ble mindre bra.  

 

 Uttak av masse ved Narsetra vil starte snart, og 

kvaliteten skal sjekkes. Hvis den er bra vil uttak til eget 

bruk i Løten Almenning og for videresalg starte opp.  

 

 I følge kommuneplanen vil videre hytteutbygging kreve  

          forsterkning av strømlinjer 

 

 Planen om skitrekk på andre sida av Svaen er ikke lenger 

med på planen.   

 

 Det er planlagt 20 hytter på nordsiden av setervollen 

v/Budor 

 

 Det er planer om et mulig hytteområde med inntil 25 

hytter sør for K-feltet etter den nye Måliavegen 

 

 Det vil bli fiskedam v/Størigarden 

 

 Det vil bli utvidelse med 60 hytter ved Savalsetra 

 

 Det er planlagt 25 hytter vest for Rokosjøsaga ved 

Rokosjøen 

 

 Nordhueplanen videreført i kommuneplanen med 3 

hyttefelt og skitrekk 

 

 Det er forslag om 4 vindmøller mot Hanklia 

 

 Det er under vurdering om snøbrøytingen i Budorområdet 

skal ut på anbud 

 

 Miljøavdelingen hos Fylkesmannen setter seg i mot 

sykkelsti på strekningen Målia-Kveåa. Andre alternativer 

skal vurderes 

 

 Muligheten for oppsetting av mast pga dårlig mobilnett 

blir vurdert 

 

 Det er ikke aktuelt at noen fra hyttestyret får med en 



representant i styret for Budor Sport og Fritid. Det vil i 

stedet bli mer tilgang på informasjon og opplysninger. 

Dialog m/Erik Westby. 

5 Årsberetning  Erik Westby leste årsberetningen, og den ble enstemmig 

vedtatt med to endringer. Det ene var at et årstall ble 

endret fra 2010 til 2011, og det andre var at Rønnaug 

Haugen var uteglemt i styrets oppsetning til slutt i 

årsberetningen.  

6 Regnskap   Ruth Stenseth leste opp regnskap, og dette ble 

enstemmig vedtatt 

 

7 4 innkomne forslag  Det var forslag om at alle medlemmer i 

hytteeierforeningen skulle betale en fast sum til 

Løtenløyper AS på fakturaen som gjelder kontingenten. 

Dette forslaget ble trukket. 

 

 Det var ønske om at hyttestyret fikk en representant i 

styret for Budor Sport og Fritid. Dette ble klarert i 

informasjonen fra Myhre at dette ikke var aktuelt. 

 

 Forslag om styregodtgjørelse på kr. 1000,- ble enstemmig 

vedtatt 

 

 Det ble enstemmig vedtatt å heve kontingenten til kr. 

150,- 

 

8 Budsjett v/Ruth 

Stenseth 

 Godtatt med endringer av kontingent og styrehonorar 

9 Diverse   Hyttestyret tar gjerne imot innspill til innhold på 

hjemmesiden 

 Mange hytteeiere bør bli bedre på renovasjon 

 Det er grov pukk på veiene som utløser mye støv 

 Det er ikke skjedd noe med skilt om hastigheten på veiene 

 Hyttestyret trenger hjelp til å avvikle påskeskirennet, og 

interesserte bes melde seg  

 Tilbud om bredbåndsdekning fra Direct Connect, men 

dette krever fri sikt til Nordhue 

 Ice gir god dekning på mobilt bredbånd 

 Det var både for og imot om at Rusknytt skulle sendes 



elektronisk til medlemmer. Det bør opprettes et e-

postkartotek, og da kan bl.a. påminnelse til årsmøtet 

sendes pr. e-post 

 Flere medlemmer hadde ikke mottatt medlemskortet 

sammen med innbydelsen til høstfesten 

 Det var ønske om at det ble avholdt en ny høstfest 

10 Valg v/Erik Nordli  Valgkomiteens innstilling: 

Leder:              Erik Westby – valgt for1 år 

Nestleder:       Lars Skoglund – ikke på valg 

Sekretær:       Rønnaug Haugen – ikke på valg 

Kasserer:         Ruth Stenseth – valgt for 2 år 

Styremedlem:  Henriette Hoel – valgt for 2 år 

Styremedlem:  Elisabet Nersveen – ikke på valg 

Styremedlem:  Erik Nordli – ikke på valg 

Revisorer:        Unni Hagenstuen – valgt for 2 år 

                        Gerd Bråthen – valgt for 2 år  

Valgkomite:      Erik Nordli – valgt for 2 år 

                        Knut A. Andersen –  

                        Knut Løvås –  

10 Avslutning  Erik Westby takket årsmøtedeltakerne for fremmøte 

 

 


