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Protokoll for årsmøte i Tann- Annorseter Hyttevel for 2020/21  

Årsmøtet 2020/2021 ble avholdt på Sygard Romsås seter kl.17 den 31. juli 2021.  

Innkalling til årsmøtet med dagsorden for årsmøtet er gjort ved oppslag på oppslagstavlene på 
seter- og hytteområdet, på hyttevellets hjemmeside- og på hyttevellets Facebookside. 

Alle årsmøtepapirer er lagt ut på hyttevellets hjemmeside på forhånd ihht. vedtektenes 
varslingsperiode.  

Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt. 

Det var 16 fremmøtte medlemmer, totalt 17 personer tilstede 

Av hensyn til smittevernreglene ble møtet holdt utendørs på gårdsplassen og det ble gjort 
navnefortegnelse, slik reglene for forsamlinger tilsier. 

Hyttevellet har i perioden så langt hatt 105 medlemmer, som alle har betalt kontingent for 
inneværende år. I tillegg er det en hytteeier som betaler løypeavgift uten å være medlem. 

Det skjer utmeldinger ifbm. salg av hytteeiendommer, mens tilsiget av nye medlemmer i 
regnskapsperioden har tilsvart avgangen slik at medlemstallet har vært stabilt fra forrige år. Det er 
gjort et løpende arbeide med å verve flere medlemmer: Det er mer enn 140 fritidseiendommer på 
området og Tann- Annorseter Hyttevel ønsker flest mulig av disse som medlemmer. I tillegg er 
mange av setrene framleid av feriefolk som også naturlig burde være medlemmer hos oss. 

Hyttevellets leder Harald Krokstrand ble valgt til møteleder for årsmøtet. 

Som referent og protokollfører ble valgt Arnfinn Roel. 

Til å underskrive protokollen ble valgt Olaf Dahlheim og Kjell Gulager 

Årsberetning 

Årsberetning for Tann-Annorseter hyttevel for 2020/2021 ble fremlagt (opplest) og enstemmig 
vedtatt uten merknader. 
 

Årsregnskap og budsjett 

Det ble redegjort for Hyttevellets økonomiske situasjon.  
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Regnskapsåret løper fra årsskifte til årsskifte, mens årsmøte- og valgperiode løper fra sommer til 
halvår.  Årsregnskap og ballanse for regnskapsåret 2020 ble framlagt og godkjent enstemmig uten 
merknader. 

Regnskapet er revidert av vår revisjor Lars Mytting og er funnet å være ihht. god regnskapsskikk. 
Revisorrapport ble framlagt. 

Regnskap for løypekjøring i perioden er fremlagt til orientering. 

Forslag til budsjett for 2022 ble fremlagt. 

Budsjettet er basert på 105 betalende medlemmer og medlemsavgift fra kr 850,00  

Budsjettet ble enstemmig vedtatt uten merknader. 

 

Følgende personer er valgt til styret for hyttevellet i kommende periode: 

Leder: Harald Krokstrand (Gjenvalgt) 

Styremedlem 1: Arnfinn Roel (Var ikke på valg) 

Styremedlem 2: Knut Sverre Larsen (Gjenvalgt) 

Kasserer: Bente Roel (Gjenvalgt) 

Webansvarlig: Steinar Grøtterød (ny) 

Vararepresentant: Turid Aansløkken (ny) 

Utmarkslagets representanter er: Morten Haug og Frode Fjellstad (oppnevnes av utmarkslaget) 

Revisor: Lars Mytting (Gjenvalgt) 

Til hyttevellets komiteer er valgt: 

Valgkomiteen 
Wiebke Klages, Birger Dahl og Kjell Gulager (Gjenvalgt) 

Hyttevellets representanter i løypekomiteen 
Geir Odd Romsås (ny) 
Svein Gustavsen (Er ikke på valg) 

Følgende forslag til vedtak ble fremlagt og vedtatt: 

01 Endring av Hyttevellets vedtekter 
Det er foreslått flere mindre presiseringer, justeringer og endringer. 
Av innholdsmessig betydning nevnes: 
Hyttevellets styre har ikke redaktøransvar for sin Face-Bookside, men har ansvar som moderator. 
Saker til årsmøtet må være innmeldt 6 uker før årsmøtet (Tidligere innen 1. juni) 
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Tidspunkt for neste års årsmøte 
Neste årsmøte blir lagt til lørdag 06.08.2022 

Orienteringspunktern  
 
Løypekjøring  
Det ble orientert om at Per Einar Brandstad overtar løypekjøring fra neste vinter av. Det blir felles 
kjøring med Vekkom og det vil bli benyttet tråkkemaskin. Til forskjell fra tidligere hvor det ble kjørt på 
timebasis, er det nå opprettet en fastprisavtale. Arne Syverud vil kjøre såle i traseene med traktor 
som tidligere. Løypekomiteen arbeider med en mulig gjenåpning av traseen over Langslåhaugen. 
Noe rydding er påkrevet for å komme fram med tråkkemaskinen. 
 
Oppgradering av hjemmesiden 
Steinar Grøtterud orienterte om sitt arbeide med nylansering av hyttevellets hjemmeside. Den 
oppgraderte hjemmesiden lanseres umiddelbart etter årsmøtet. Medlemmene oppfordres til å bistå 
med innhold. 
 
Rasteplasser 
Det ble orientert om styrets arbeider med opprettelser av flere rasteplasser med gapahuk og 
bålpanne. Det oppfordres til å melde seg for dugnad i helgen 17.-19. september.  
(post@tann-annorseter.no) 
 
Avløpssaken 
Det ble orientert om status for arbeidet med opprettelse av ett eller flere godkjente avløpsanlegg. 
Kontaktperson er Helge Bunæs, mob.: 918 64 663,  e-post: <helge@follotrykk.no> 

Lysforurensning 
Carsten Grepperud har engasjert seg ifbm. bruk av utebelysning i mørket med  
henvisning til skadevirkningene for dyr og innsekter. Han hadde ikke anledning til å delta på 
årsmøtet for å redegjøre for saken, men henviser til artikkel publisert på hjemmesiden. 
 
Badekulp 
Geir Håvard Bakken har engasjert seg i arbeidet med å etablere badekulp for barn på seterområdet. 
Så langt har ikke grunneieren gitt tilbakemelding på forespørsel om utbedring av den aktuelle 
kulpen. Geir hadde ikke anledning til å delta på årsmøtet for å redegjøre for saken, men oppfordrer 
andre til å bistå i arbeidet. 
 
Brøyting 
Dagens brøyteavtale videreføres. Morten Trøstaker oppfordrer folk til å gi beskjed i rimelig tid når de 
skal opp på hytta og det er behov for brøyting. 
 
Møtet ble avsluttet ca. kl. 18.30.  
Åse Mork Borgedal serverte kaffe og hjemmbakte kaker til de frammøtte etter møtet.  
Takk til vertskapet! 
 

Tann-Annorseter hyttevel  

31/07-2021 

Olaf Dahlheim                               Kjell Gulager 
………………………………..                               …………………………………….. 
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Eventueltpunkter 

Etter avsluttet årsmøte, ble det berammet et kort medlemsmøte hvor ordet var fritt. 

Følgende saker ble tatt opp: 

ORIENTERINGSTAVLER 
Styret oppfordres til å vedlikeholde orienteringstavlene om forhold av historisk interesse på 
området, eksempelvis ved det nedlagte meieriet. 

FELLES TURER 
Lars Haugen tilbyr å arrangere guidete turer i området. Gammeldalen med sine historiske 
bygningsrester og installasjoner og bygdesaga er foreslåtte og aktuelle turmål.  
Det er interesse for dette blant forsamlingen, men søndagene som er nevnt som mulig tidspunkt av 
Lars, ble vurdert som lite egnet fordi mange reiser hjem på søndag. En ukedag i løpet av høstferien 
ble foreslått som alternativ. 

 

 

 


