
Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 

25.febr. 2017 

 

Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til 

stede. 

Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake før årsmøtet ble satt. 

 

Sak1.  Godkjenning av innkalling 

 Godkjent uten kommentarer 

Sak 2. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen 

 Møteleder: Formann 

 To til å underskrive protokollen: Jan Erik Andersen og Solveig Prestaasen 

Sak 3. Styrets årsmelding 

 Gjennomgang av Årsmelding – godkjent uten kommentarer 

Sak 4. Foreningens årsregnskap 

 Gjennomgang ved kasserer – Godkjent uten kommentarer 

Sak5. Medlemskontingent for 2017 

Det ble oppfordret til at medlemmene gir en ekstra gave til Løtenløyper 

ved innbetaling av medlemskontingent.  

 Kontingenten beholdes som tidligere på 150,- kr. 

Sak 6. Styrets forslag til budsjett for 2017 

 Godkjent uten kommentarer 

Sak7. Styrets forslag til nye vedtekter 

 Gjennomgangen ble foretatt av Ottar Evensen 



Bakgrunnen for forslag til endring, var uklare og ufullstendige vedtekter. 

 §1: Godkjent uten anmerkning 

 §2:Godkjent uten anmerkning 

§3:Det ble bemerket at forfall for årets kontingent er en mnd. senere enn 

årsmøtet. Det ble vedtatt at foregående årskontingent gjelder. 

§4:Forslag om at arbeidsplanen for kommende år bør være en del av 

årsmøte. Forslag om at dette kommer inn som nytt pkt. d) og øvrige pkt 

forskyves. Arbeidsplanen lages av styret etter innkomne forslag senest 

14. dager før årsmøtet. Arbeidsplanen legges inn i budsjettet slik at det 

skal være forutsigbarhet hva en skal drive med. 

Forslaget ble godkjent uten andre anmerkninger og innarbeides som nytt 

pkt. d).  

Øvrige pkt. forskyves 

Pkt .e) Tilføyelse – Budsjettet skal fastsette ramme for godtgjøring til 

styret. Styret skal legge fram ramme og budsjett på årsmøtet. 

 §5: Godkjent 

 §6: Godkjent 

 §7: Godkjent 

 §8: Godkjent 

 §9: Godkjent 

§10: Oppløsning av foreningen. Kommentar: slik ordlyden i § 10 er 

foreslått vil det være lett å oppløse foreningen hvis det er få frammøtte 

medlemmer og enkelte medlemmer ønsker «å kuppe» en sak. Det ble 

vedtatt et forslag om å følge idrettslagenes vedtekter vedrørende 

oppløsning. Tilføyelse til §10: Etter vedtatt oppløsning med 2/3 flertall på 

årsmøte innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For 

at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 §11: Godkjent 



Sak 8. Styrets arbeidsplan for 2017 

Påskeskirenn?  Forslag om at et påskeskirenn bør være et familieskirenn 

hvor hele familien deltar. Område kan være på myra øst for 

Gjestegården. Dette for å skape en møteplass med aktiviteter for alle og 

samle alle hyttefeltene. Ingen meldte seg som medarrangører. Det nye 

styret må jobbe videre med saken. 

Dugnadsgruppe? Det er ønske om at det opprettes en dugnadsgruppe. 

Det er forslag om å oppgradere turstiene med nye klopper. Det er også 

kommet forslag om å lage en ny tilslutningsløype på Ruskåsen. Traseen 

må ryddes først. 

 Jan Erik Andersen, Kåre Bekkevold, og Johan Øye har meldt seg til 

gruppa. I tillegg må det legges ut på Løtenfjellet Hytteeierforening,s 

facebookside om det er flere som kunne tenke seg å være med. 

Styreleder tar initiativ til å samles til våren. 

Foreningens hjemmeside må oppdateres – dette tas opp i det nye styret. 

Styret vil vurdere om det skal kjøpes en tjeneste for å holde den 

oppdatert. Dette som et alternativ hvis ingen melder seg til å gjøre denne 

jobben. 

Medlemstallet ønskes ytterligere økt 

Styremøter holdes når det er innkomne saker (1. styremøte planlegges i 

Påsken 2017) 

Det oppfordres til at medlemmene engasjerer seg og melder saker inn til 

styret. 

Sak9: Innkomne saker 

 Ingen nye saker er meldt 

Sak10: Valg 

Valgkomiteens forslag til nye medlemmer ble vedtatt. Valget ble foretatt 

i henhold til vedtektenes § 6. 

 Etter valget er styresammensetningen slik: 



 Styreleder: Tor A. Andersen – (valgt som styremedlem og styreleder for  

                      ett år) 

 Kasserer: Anne Sewell Engen – (valgt som styremedlem for ett år) 

 Nye styremedlemmer: Terje Arnesveen, Johan Bysveen, Sigbjørn Sletten 

            (valgt for 2 år)      

 Varamedlemmer: Thor Arne Martin Engebretsen og Knut Færgen –  

    (valgt for ett år) 

Styret får av årsmøte lov til å konstituere seg på 1. styremøte. 

Valgkomite: Odd Kr. Aas – (valgt for 3 år) 

  Gjenstående: Johan Øie og Knut Andersen 

Revisorer: Unni E. Hagenstuen og Gerd Bråthen (valgt for ett år) 

Sak11: Navn og form på vårt medlemsblad 

 Forslag om Budorposten. 

Enkelte medlemmer mente at navnet bør dekke også caravanplassen og 

leilighetene. Det ble ikke vedtatt noen navneendring denne gangen, men 

styret jobber videre med dette. 

Det kom forslag om å sende medlemsbladet ut på e-post og i tillegg 

sende medlemsbladet i posten til de som ønsker det. Dette ble tatt opp 

på forrige årsmøte, men styret mangler epostadresser til medlemmene. 

Medlemsbladet vil også for 2018 bli trykket og sendt ut til medlemmene 

som tidligere. 

Blir det aktuelt å sende medlemsbladet ut på e-post skal de 

medlemmene som ønsker det fortsatt få det tilsendt i posten. 

 

Årsmøtet hevet kl. 17.00 

 



Referent: Liv Randi Alu Andersen 

 

Jan Erik Andersen  sign.     Solveig Prestaasen   sign. 

 

    Tor A. Andersen  sign.  

 

Etter avsluttet årsmøte var en representant fra Sport 1 Superstore Hamar 

tilstede for å gi råd om valg av ski og utstyr med et mini smørekurs. 


