Protokoll for årsmøte i Tann- Annorseter hyttevel for 2019/20
Årsmøtet 2019/2020 ble avholdt på Sygard Romsås kl.17 den 1. august 2020.
Det var 17 fremmøtte medlemmer, totalt 19 personer tilstede
Det er 120 hytteeiendommer foruten de setrene som benyttes som fritidsbolig og vi
regner at det er ca. 115 potensielle medlemmer på setra.
Hyttevellet har i perioden hatt betalende 105 medlemmer
Hyttevellets leder Harald Krokstrand ble valgt til møteleder
Som referent og protokollfører ble valgt Bente Karin Roel
Til å underskrive protokollen ble valgt Kaja Grav og Birger Dahl.
Årsberetning for Tann-Annorseter hyttevel for 2019/2020 ble fremlagt (opplest) og
enstemmig vedtatt uten merknader.

Årsregnskap og budsjett
Det ble redegjort for Hyttevellets økonomiske situasjon.
Årsregnskap og Budsjett ble framlagt og godkjent enstemmig uten merknader.
Budsjettet er basert på 105 betalende medlemmer og økt medlemsavgift fra kr.
800,00 til kr 850,00
Regnskapet er revidert og funnet å være ihht. god regnskapsskikk.
Regnskapet er revidert av vår revisor Lars Mytting. Revisorrapport ble framlagt.
Valg av hyttevellets styre for perioden
Leder Harald Krokstrand ble valgt for 2 år i fjor og er ikke på valg.
Styremedlem 1 Arnfinn Roel ble gjenvalgt ved akklamasjon
Styremedlem 2 Knut Sverre Larsen ble valgt for 2 år i fjor og er ikke på valg.
Vararepresentant: Steinar Grøtterød ble valgt for 2 år i fjor og er ikke på valg.

Kasserer Bente Karin Roel ble valgt for 2 år i fjor og er ikke på valg.
Webansvarlig: Marit Grøttheim ble valgt for 2 år i fjor og er ikke på valg.
Utmarkslagets representanter er: Morten Haug og Frode Fjellstad
Valg av revisor: Lars Mytting ble valgt for 2 år i fjor og er ikke på valg.
Komiteer:
Valgkomite ble formelt valgt i fjor (Først ved fjorårets vedtekts-endring ble
valgkomiteens legalisert) og er ikke på valg.
Wiebke Klages, Birger Dahl og Kjell Gulager

Hyttevellets representanter i løypekomiteen ble valgt for 2 år i fjor og er ikke på valg.
Birger Dahl og Svein Gustavsen
Facebook-redaksjon:
Marianne Flyen og Bent Flyen foruten styrets leder
Følgende forslag fra styret til vedtak ble fremlagt og vedtatt:
Endring av Hyttevellets vedtekter
Kontingenten indeksreguleres med 1,5% pr. år fom år 2022.

Orienteringspunkter
Rasteplasser
Styret har søkt om og fått tillatelse av grunneier til å opprette 2 rasteplasser langs
skiløypene mot Høgåsen beregnet på småbarnsfamilier som går kortere turer.
Opprettelse av Gapahuk med bålpanne ved Svarttjønn prioriteres i år.
Det oppfordres til å melde seg for dugnad til styrets leder.
Status for tilskuddssøknader: Det er ikke gitt tilskudd til omsøkte miljøtiltak.
Avløpssaken
Det ble orientert om status for arbeidet med opprettelse av et godkjent avløpsanlegg
for både gråvann og svartvann for hyttene i og omkring Annorlia. Det ble oppfordret til
at også hytteiere på Stortann og andre melder interesse, da anlegget kan utvides.
Ny kontaktperson er Helge Bunæs, mob.: 918 64 663, e-post: <helge@follotrykk.no>
Neste års årsmøte
Neste årsmøte blir lagt til lørdag 31.07.2021
Eventuelt
Det ble orientert om skatteaksjonen mot Ringebu kommune. Årsmøte støtter styrets
holdning om at Tann- Annorseter hyttevel ikke engasjerer seg i dette.

Det oppfordres til å melde inn kontaktinfo som e-postadresser og mobilnummer,
melde fra ved eierskifter, og at medlemmene er aktive mht. verving av nye hytteeiere.
Det ble bedt om innspill til bruk av hjemmesiden
Det ble spurt om forsamlingen hadde forslag til nye gjøremål eller tiltak i regi av
hyttevellet og følgende forslag ble reist:
Opprette badekulp i Øygardsbekken/P-plassen på Hilstad. Geir Bakken påtok seg
ansvar som «badeansvarlig» og vil arbeide med planer for gjennomføring av tiltaket.
Det ble foreslått at hyttevellet arrangerer fellesturer i nærområdet. I denne forbindelse
ble det opplyst om at Lars Haugen hadde invitert til guidet tur i Samdalen i
kommende uke.
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