
 Det har kommet tilbakemeldinger på for dårlig skilting av skiløypene fra 

> Budor mot Gåsbu. Det er nå satt opp midlertidige skilter mot Bårdsætra og 

> Gåsbu. I høst ble det satt opp stolper og det er bestilt nye skilt slik at 

> merkingen vil bli lik over hele Hedemarksvidda. De nye skiltene blir 

> skrudd opp så fort de er ferdig produsert. 

> 

> 

> Ktech som leverer brebåndstjenester i Svanlia vil oppgradere nette den 

> siste uka før påske.LØTENFJELLET HYTTEEIERFORENING 

ÅRSMØTE PÅ BUDOR GJESTEGÅRD DEN 28. FEBRUAR 2015 KL.15.00 

          Tilstede 37 medlemmer. 

Dagsorden: 

  Sak 1. Godkjenning av innkalling. 

  Sak 2. Valg av møteleder og sekretær. 

  Sak 3. Valg av to til å undertegne protokollen. 

  Sak 4. Årsberetning. 

  Sak 5. Regnskap 2014 og Budsjett 2015. 

  Sak 6. Valg. 

  Sak 7.  Eventuelt. 

 

Sak 1.  Godkjenning av innkallingen. 

 Enstemmig godkjent. 

 

Sak 2. Valg av møteleder og sekretær. 

 Ole Volden-Sandersen enstemmig valgt som møteleder. 

 Ruth Stenseth enstemmig valgt som sekretær. 

 

Sak 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen. 

 Erik Westby og Gudmund Askheim enstemmig valgt. 

 

Sak 4. Årsberetning. 



 Ruth Stenseth refererte årsberetningen 2014/15 

 Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 5. Regnskap 2014. Budsjett 2015 

Liv Randi Enberget refererte regnskapet med overskudd på kr. 6 528. 

Enstemmig godkjent. 

Budsjett for 2015 framlagt med et overskudd på kr. 6 400,- 

Enstemmig godkjent. 

 Sak 6. Valg. 

 Knut Andersen refererte følgende innstilling fra valgkomiteen: 

 Leder:   Ole Volden- Sandersen  Ikke på valg 

 Nestleder: Halgeir Aas   Ny 2 år 

 Kasserer: Tor Anton Andersen  Ny 2 år 

 Sekretær: Anne Sewel  Engen  Ny 2 år 

 Styremedlem: Henriette Hoel   Ikke på valg 

 Vararepr.: Kjeld-Enok Vollestad  Ikke på Valg 

 Vararepr.: Elisabeth Nersveen  Ikke på valg. 

 

Valgkomite: 

 Knut Andersen 

 Johan Øie 

 Erik Holmen 

Samtlige enstemmig valgt. 

 

Sak 7. Eventuelt. 

Leder informerte om avtalen med Gausdal Landhandel og de rabattordninger som er inngått for 

hytteeierne. Dette har gitt en avkastning til foreningen på kr. 5 866,-. 



Leder refererte til planer om verving av medlemmer, da medlemstallet er for lavt i forhold til 

hytteeiere. Det er ønske om større henvendelser på hjemmesiden, samt at det blir oppgitt E-post 

adresse fra medlemmene, slik at de lettere kan motta informasjon fra foreningen. 

Vi tar opp et samarbeid med allmenningen om E-postadresser for oppdatering. 

 

Data dekningen er fremdeles dårlig i Budor-området. Dette blir tatt opp med allmenningen. 

Videre må det påpekes at det er dårlig skilting fra lysløypa til Gåsbu. 

Det ble gitt ros til løypekjørerne for en meget god jobb. Dette bringer vi videre. 

 

Møtet hevet kl. 15.45 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

Erik Westby       Gudmund Askheim 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


