
Referat fra årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 

Dato: 23. februar 2019 

Sted: Store peisestua på Budor Gjestegård  
 

Møtet ble avholdt i store peisestua på Budor Gjestegård. Det var rekordstort frammøte, nesten 70 

medlemmer var til stede. 

Det ble servert velsmakende elghakk til de frammøtte.  

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling 

Innkalling skjedde med plakater, gjennom utsendt medlemsblad, Facebook og foreningens 

hjemmeside. Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. 

Sak 2: Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen 

Møteleder: Tor Anton Andersen (leder) 

To til å underskrive protokollen: Tove-Kristin Westli og Arve Smestad 

Sak 3: Styrets årsmelding 

Gjennomgang av årsmelding av sekretær – godkjent uten kommentarer.  

Sak 4: Foreningens årsregnskap 

Gjennomgang ved kasserer – godkjent. 

Utgifter til porto og trykksaker i forbindelse med utsendelse av medlemsbladet ble diskutert. 

Foreningen kunne spare mye utgifter på å sende ut informasjon via e-post, men det var forskjellige 

meninger om dette. En utfordring er å få full oversikt over e-post adresser. 

Info: styret har valgt å avstå fra styrehonorar for 2018. 

Sak 5: Styrets forslag til arbeidsplan for 2019  

Arbeidsplanen ble vedtatt med følgende tilleggskommentarer/ideer som Styret vil diskutere og 

eventuelt være pådriver for: 

 På grunn av lov om personvern får ikke Hytteeierforeningen oppdaterte adresseliste over alle 

hytteeierne. Derfor er det utfordringer i utsendelse av medlemsbladet og giro for 

medlemskontingent 

 Vurdere å sende ut medlemsblad kun til betalende medlemmer 

 Sjekke om medlemsbladet kan legges ut på Gjestegården 

 Forslag om at festeavgiften kunne kreves inn sammen med medlemskontingent i 

Hytteeierforeningen for derved å få adresselister over alle hytteeiere fra Almenningen. 

Forslaget fikk motargumenter da Almenningen nok vil motsette seg å overlate administrasjon 

av dette til Hytteeierforeningen.  

 Almenningen/Budor AS har planer om oppgradering av stiene fra Kuvegen til Svaen 

(Rondanestien) samt stien fra Svaenlia opp til Svaen. Hytteeierforeningen vil vurdere 



utbedring av stien gjennom de våteste partiene nord for Svaen og vest for Vesle-Svaen. 

Almenningen har sagt seg villig til å dekke materiell for dette. 

 Budor AS har satt opp en tavle rett foran tavla til Hytteeierforeningen i Grua. Budor AS har nå 

sagt seg villig til å flytte vår tavle. Foreningen vil se på plassering i nærheten av Gjestegården, 

for eksempel ved avkjørselen til Svaenlivegen fra Budorvegen. 

 Tor Anton informerte om områdeplanen for videre utbygging rundt Budor som skal være klar 

til politisk behandling våren/sommeren 2019. Det er ingen endringer i grovplaner som ble 

presentert av Almenningen på vårt medlemsmøte 6. oktober i fjor. Denne presentasjonen 

kan leses på www.budor.no under oktober 2018. Detaljplanen skal under politisk behandling 

vinteren 2020. 

 To medlemmer ser på muligheten for å arrangere påskeskirenn på Ruskåsen. Det jobbes med 

å få med flere interesserte. 

 Årlig medlemsfest? Trenger større oppslutning enn de 29 medlemmene som stilte 1. 

desember i fjor. 

Styret oppfordrer medlemmene til å bruke vår e-post adresse for å melde inn saker som ønskes tatt 

opp av Styret; lotenfjellethytteforening@gmail.com. 

Sak 6: Medlemskontingent for 2020 

Det ble vedtatt å holde kontingenten på samme nivå som i fjor, kr. 200. Det er ønskelig med videre 

samarbeid med Løten Røde Kors.  

Nytt av i år var at medlemsgiro lå mer synlig på forsiden av medlemsbladet og vi håper på flere 

medlemmer. 

Sak 7: Styrets forslag til budsjett for 2019 

Godkjent. 

Styret ser på muligheter for å redusere utgifter til porto og trykksaker gjennom mer bruk av e-post, 

eventuelt andre måter å nå fram til hytteeierne. 

Sak 8: Innkomne saker 

 Det har kommet inn skriftlige henvendelser om den økte serviceavgiften på renovasjon etter 

at Sirkula overtok denne tjenesten fra Almenningen/Budor AS i januar. Avgiften har økt med 

nesten 30% til nærmere kr. 1500 pr. år. Flere er misfornøyd med størrelsen på avgiften, 

spesielt flere hytteeiere som ikke har vinterbrøytet veg fram til hytta. Styret er i dialog med 

Løten kommune og Sirkula om saken. Alle hytteeiere og folk i Løtenbygda oppfordres til ikke 

å kaste møbler og byggeavfall i containerne da avgiften fastsettes i forhold til volum på 

avfallet. Det oppfordres til å benytte gjenvinningsstasjonen på Heggvin for avfall som ikke er 

vanlig husholdningsavfall. Åpningstider for Heggvin kan finnes på www.sirkula.no. Husk at 

tirsdager er «langdag» med åpningstid fram til kl. 19. 

 En innkommet sak om uvettig bilkjøring i Løtenfjellet samt at bommen til Narsetervegen er 

åpen i anleggsperioden for ny RV 3/25. Styret har fått informasjon om at nye bomsystemer 

uten fysisk sperring, men med videokamera, skal komme i framtiden. Det ble uttrykt skepsis 

til fjerning av fysiske bommer med fare for flere innbrudd i hyttene. Styret vil arbeide videre 

med dette. 

 Ellers oppfordres alle som ferdes i Løtenfjellet å vise «god folkeskikk»; fjerne hundemøkk, 

hilse og vise hensyn i skiløypene. Løtenfjellet skal være en arena for alle!   

http://www.budor.no/
http://www.sirkula.no/


 

Sak 9: Valg 

Valget ble ledet av Odd Kristian Aas. Valgkomiteen hadde gjort en stor jobb for å få på plass en 

fullstendig valgliste og komiteens forslag ble vedtatt. 

Valget ble foretatt i henhold til vedtektenes § 6. 

Etter valget er styrets sammensetning slik: 

Styreleder: Tor Anton Andersen, gjenvalgt som styremedlem og styreleder for ett år. 

Styremedlem: Anne Sewell Engen, gjenvalgt som styremedlem for 1 år. 

Styremedlem: Jan Erik Andersen for 2 år (ny) 

Styremedlem: Johan Bysveen for 2 år (gjenvalg) 

Styremedlem: Aud Norstad for 2 år (ny) 

Varamedlem: Marit Schjerpen for 1 år (gjenvalg) 

Varamedlem: Sigbjørn Sletten for 2 år 

Revisorer gjenvalgt valgt for ett år: Inger Lise Skårholen og Gustav Grøholt 

Valgkomiteen: 

 Terje Lien for 3 år (ny) 

 Ole Anders Lomnes for 2 år (gjenvalg)  

 Odd Kristian Aas for 1 år (gjenvalg) 

Følgende personer har fratrådt sine verv og ble takket med «flaske»blomster: 

 Terje Arnesveen etter 2 år som styremedlem 

 Knut Andersen etter 3 år i valgkomiteen 

 Sigbjørn Sletten gikk ut av styret, men fortsetter som varamedlem. Han fikk dermed ingen 

avskjedsgave 

 Knut Færgen har fratrådt som varamedlem og var ikke tilstede på årsmøtet 

 

Etter årsmøtet orienterte Taale Stensbye om pågående utbygging av RV 25/RV 3. Taale er 

prosjektleder for Statens Vegvesen og ga oss en interessant gjennomgang av vegprosjektene i forhold 

til historie, framdriftsplan og økonomi. Taale ble takket med en «flaskeblomst». 

 


