
TANN- ANNORSETER HYTTEVEL – BERETNING FOR STYREPERIODEN 2021/2022 1

Styrets årsberetning for året 2021/22 for Tann- Annorseter Hyttevel

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

Det var 16 fremmøtte medlemmer, totalt 17 personer til stede.

Av hensyn til smittevernreglene under den pågående coronapandemi ble møtet holdt
utendørs på gårdsplassen og det ble gjort navnefortegnelse, slik reglene for forsamlinger
tilsa på dette tidspunktet.

Det er mer enn 140 fritidseiendommer på området og Tann- Annorseter Hyttevel ønsker at
flest mulig av eierne er medlemmer. I tillegg blir mange av seterhusene benyttet som
fritidsboliger og det burde være naturlig at brukerne er medlemmer.
Hyttevellet hadde i perioden 105 medlemmer.

Dagsorden:

Hyttevellets leder Harald Krokstrand ble valgt til møteleder

Som referent og protokollfører ble valgt: Arnfinn Roel

Til å underskrive protokollen ble valgt: Olaf Dahlheim og Kjell Gulager.

Årsberetning for Tann-Annorseter hyttevel for 2020/2021 ble fremlagt (den hadde vært lagt ut
på hjemmesiden og ble lest opp) og enstemmig vedtatt uten merknader.

Årsregnskap og budsjett

Det ble redegjort for Hyttevellets økonomiske situasjon.

Årsregnskapet, balanse og budsjettforslag for kommende år ble framlagt og godkjent
enstemming uten merknader.

Regnskapet er revidert av foreningens revisor Lars Mytting og funnet å være ihht. god
regnskapsskikk og godkjent. Revisorrapport ble framlagt.

Regnskap og oppgjør for løypekjøring i perioden ble fremlagt til orientering.

Budsjettet var basert på 105 betalende medlemmer med medlemsavgift kr 850,00.
Regnskap og budsjettforslag ble enstemmig vedtatt.
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Valg av hyttevellets styre for perioden

Leder Harald Krokstrand. (Gjenvalgt for 2 år)

Styremedlem 1: Arnfinn Roel (Ikke på valg, ble valgt for 2 år forrige år)

Styremedlem 2 Knut Sverre Larsen. (Gjenvalgt for 2 år)

Kasserer Bente Roel. (Gjenvalgt for 2 år)

Webansvarlig: Steinar Grøtterød. (Ny, valgt for 2 år)

Vararepresentant: Turid Aansløkken. (Ny, valgt for 2 år)

Utmarkslagets representanter i styret er: Morten Haug og Frode Fjellstad

Revisor Lars Mytting (Gjenvalgt for 2 år)

Valg av hyttevellets komiteer:

Valgkommiteen

Wiebke Klages (Gjenvalgt for 2 år)

Birger Dahl (Ikke på valg, ble valgt for 2 år forrige år)

Kjell Gulager (Ikke på valg, ble valgt for 2 år forrige år)

Hyttevellets representanter i løypekommiteen

Geir Odd Romsås (Ny, valgt for 2 år)

Svein Gustavsen var ikke på valg. (Ikke på valg, ble valgt for 2 år forrige år)

Følgende forslag til vedtak ble fremlagt og vedtatt:

Endring av Hyttevellets vedtekter
Det ble 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)

Orienteringspunkter på årsmøtet

Løypekjøring
Det ble orientert om at Arne Syverud ønsket å trappe ned etter 19 år med løypekjøring for
oss. Per Einar Brandstad vil overta løypekjøring fra vinteren av. Det vil bli felles kjøring med
Vekkom og det vil bli benyttet en ny innkjøpt tråkkemaskin.

Oppgradering av hjemmesiden
Steinar Grøtterud orienterte om sitt arbeide med nylansering av hyttevellets hjemmeside.
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Rasteplasser
Det ble orientert om styrets arbeider med å opparbeidelse av flere rasteplasser med gapahuk
og sikker bålplass. Det ble oppfordret til å melde seg for dugnad.

Avløpssaken
Det ble orientert om status for arbeidet med opprettelse av ett eller flere godkjente
avløpsanlegg for gråvann og svartvann som er en absolutt forutsetning for at det tillates å
lede vannet inn i hyttene. Kontaktperson er Helge Bunæs, mob.: 918 64 663,  e-post:
helge@follotrykk.no

Lysforurensning
Carsten Grepperud har engasjert seg ifbm. unødvendig 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.

Brøyting
Inneværende brøyteavtale videreføres. Det ble gitt beskjed om at Morten Trøstaker
oppfordret folk til å gi beskjed i rimelig tid når de skal opp på hytta og det er behov for
brøyting.

Eventueltpunkter ifbm. årsmøtet

Etter årsmøtet ble det avholdt et uformelt medlemsmøte hvor ordet var fritt og følgende
framkom:

Orienteringstavler ang. historikk
Styret ble oppfordret til å vedlikeholde orienteringstavlene om forhold av historisk interesse.
Styret har ikke klart å følge opp dette, men arbeider med saken.

Felles turer
Det ble orientert om tilbudet om turer i regi av Turistforeningens lokale representant Lars
Haugen m. fl.

Åse og Simen Borgedal var vertskap på setra og sto for koronasikker servering av kaffe og
bakkels.

Styrets aktiviteter i perioden 2021/21

Styremøter
Det er avholdt 3 styremøter i perioden

Gapahuker og rasteplasser
Vi ser til vår store glede at gapahuken vi satte opp forrige år ved Svarttjønna er mye brukt
både av hyttefolk og fastboende i bygda.
Styret tok initiativet til, arrangerte og deltok på dugnad ifbm. opprettelsen av en ny gapahuk i
Norddølumsråket inntil løypetraseen mellom Annorseter og Høgåsen siste helg i høstferie
(Uke 40 i 2021). Arbeidet ble sluttført med benker og grillplass i pinsen nå i år. Arnfinn Roel
har skaffet det aller meste av materialene ut over det vi kunne benytte av selvhugget skog og
formannen har stått for smedarbeidet. Arne Syverud har bistått med rydding, skoging,
grusing, planering og transport. Tiltaket er primært ment for familier med små barn eller
turgåene med litt slitne bein, som trenger et turmål eller hvilested innen rimelig rekkevidde.
Styret har bekostet og plassert ut tørr bjørkeved i begge sine gapahuker og i den gapahuken
under Høgåsen som det lokale 4-H-laget i sin tid fikk reist.
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Påskearrangement på Hilstadjordet
Etter at de tradisjonelle påskearrangemenene vårt hadde vært avlyst de 2 foregående årene
pga smittevernreglene under pandemien, kunne vi igjen invitere til arrangement på
Hilstadjordet i påska. Dette er den største sosiale begivenheten i året på seter- og
hytteområdet og vi vurderer at det er av stor betydning for det sosiale livet på hytte- og
seterområdene og for kontakten mellom bygdefolk og hyttegjester.
Alle startende fikk medalje og premiepose, og for øvrig ble det gjennomført et meget
vellykket loddsalg som lokket med premier fra div. støttespillere; Bl. annet med signerte
bøker fra Lars Mytting, gavekort fra Sport1 på Ringebu, PC-sekker fra Weland og en
rikholdig «fruktkurv» fra Coop på Fåvang mv.
Arne Syverud og Beate Sigvartsen sto for pølsegrilling og servering med god støtte fra
Morten Trøstaker. Arrangementet var svært vellykket tross noe mindre oppslutning om
skirennet enn vi hadde de siste årene før pandemien. Dette kan ha en forklaring i at mange
hadde liten tro på at skiføret ville holde seg pga sen påske og usedvanlig lite snø.
(Påskerennet hadde årvisst inntil 100 påmeldte barn i tidligere år.)

Økonomi
Hyttevellet har i perioden hatt 110 medlemmer hvorav ett medlem ble tilkjent halv kontingent
pga. innmelding sent på året. Medlemskontigen er grunnlaget for driften vår. Etter div.
betalingspåminnelser både pr. epost, brev og for noens vedkommende besøk eller en høflig
hilsen på hyttedøra, har alle medlemmer betalt medlemskontigenten for inneværende år.
Der gjøres et løpende arbeide for å verve flere medlemmer og vi har klart å øke medlems-
tallet fra 105 medlemmer til 110 tross noe frafall pga salg av hytter.
Mange hytteeiere og oppsittere i seterhus på området som ikke er medlemmer, er kontaktet i
perioden via brev eller epost med tilbud om medlemskap. Det er satt opp oppslag på tavlene
og i gapahukene med oppfordring til å bli medlem. Ved salg av eiendommer oppfordres
selgeren om å melde fra til oss om hvem som er ny eier og oppgi dennes kontaktdata.
Det gjøres mye arbeide i forbindelse med oppfølging av hyttevellets økonomi, herunder
arbeider ifbm. påminnelser. Kasserer gjør stadig et stort arbeide med å ajourføre de
detaljerte medlemslistene. Det foreligger i dag lister med e-postadresser og mobilnummer for
de fleste medlemmer som dermed lettere kan nås, men det er fremdeles et problem at
epostadresser endres uten at vi får beskjed og at noen medlemmer som har e-post eller ikke
åpner e-posten sin. Medlemmer som ikke har eller ikke benytter e-post, kan tilskrives pr.
brevpost dersom de gir oss beskjed.

Løypekjøring
Per Einar Brandstad, som har overtatt løypekjøringa etter Arne Syverud, klarte sist vinter å
levere fabelaktige løyper med sin tråkkemaskin. – Ikke minst takket være at Arne klarte å
etablerte gode såler tross ekstremt liten snødybde på forvinteren. Felleskjøringa med
Skottenområdet har gått problemfritt og den flotte traseen over Langslåhaugen ble i vinter
gjenåpnet til stor glede for mange av oss.

Brøyting
Hyttevellet inngikk avtale med Morten Trøstaker om brøyting av stikkveiene fram til hytter og
andre fritidshus fom vinteren 2018/2019. Brøyteavtalen med Morten er videreført i perioden.
Morten etablerte sist vinter en brøyteapp som han oppfordrer alle medlemmer til å benytte.
Erfaringene så langt er gode. Morten har registrert at bruksmønsteret for hyttene har endret
seg i det siste. Flere hytteeierene har benyttet «Hyttekontor» under pandemien og mange av
de medlemmene som bygde for 15-20 år siden har blitt pensjonister og benytter nå hyttene
også utenfor helgene og de normerte ferietidene.
Det har vært behov for å indeksregulere brøyteavtalen noe pga økte drivstoffutgifter. Dette er
hjemlet i avtalen mellom Morten og Hyttevellet. Morten minner også om at det ihht. avtalen
kan ligge inntil 10 cm snø på vei og gårdsplass før det er pliktig brøyting, men sier at det er
svært sjelden at det har vært aktuelt å vente så lenge; Det vil primært være ved stort og
vedvarende snøvær.
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Avfallsplassen
Styret har sendt flere henvendelser til avfallsselskapet om oversvømmelse på oppstillings-
plassen for avfallscontainere og bedt om drenering og oppgrusing. Vi har også tilbudt å bistå
med arbeidet, men har ikke mottatt noen reaksjon eller tilbakemelding på henvendelsene.

Klopper på de mest brukte turveiene inne på fjellet.
Styret hadde i fjor kontakt med Fjellstyret for å få bistand til å utbedre kloppen over bekken
nedenfor Svælhøgdbua. Fjellstyret vil ikke engasjere seg i dette og begrunnet det med at de
ønsker mindre ferdsel i fjellet med henvisning til beiteområde for villrein.
Lokale krefter har bistått og laget en solid bru som er forankret i fjellet.

Avløpssaken/sikring av grunnvannet vårt
Arbeidet med planer for opprettelse av et større felles og godkjent avløpsanlegg for både
gråvann og svartvann for hyttene i og omkring Annorlia, Kolbrennerstigen og Kristoffers vei
strandet pga. for liten interesse. Det ble gitt utslippstillatelse for dette fellesanlegget i 2018.
Det er arbeidet med et alternativ med etablering av flere mindre og desentaliserte anlegg, og
9 hytteeiere som deltok i det opprinnelige prosjektet, er nå med i et pilotprosjekt. Siktemålet
er å etablere anleggene høsten 2022. Helge Bunæs følger opp arbeidet med avløps-
anleggene. (Mob.: 918 64 663, e-post: helge@follotrykk.no)

Veilag/vedlikehold av stikkveiene.
Styret har ikke mottatt informasjon om at det i perioden har blitt opprettet eller formalisert nye
veilag. Vi har mottatt en henvendelse med spørsmål om det er noen lokalt som kan bistå
med utbedring av stikkveiene. Info er lagt ut på vår Facebookside.
Styret oppfordrer hytteeierne i alle stikkveier om å organisere veilag med tanke på fremtidig
drift og vedlikehold av veiene og om å melde fra om status til styret.

Søknader om tilskudd til miljøtiltak
Det er i perioden søkt Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om støtte til sosiale tiltak,
herunder arrangering av felles påskearrangement ihht. utlysning. Søknaden er ikke besvart.

Badekulp for barn
Geir Håvard Bakken har arbeidet med mulige alternativer for etablering av en badekulp for
barn på området. Ringebu kommune er kontaktet i saken, men virker å ha misforstått
omfanget av tiltaket. En eksisterende kulp nedenfor bekkemøtet og brua for avkjørsel til
Tannsvegen 191 synes å være den mest realistiske plassen. Grunneier er Christian Mork
som er kontaktet i sakens anledning uten heller ikke denne perioden gitt tilsvar om tillatelse
til arbeider.

Fellesturer
Vår lokale representant for DNT, Lars Haugen har ledet fellestur til Storfallet mv. og til
Imsdalen. Hyttevellet har stadig kontakt med Lars om turer og aktiviteter og vil informere om
aktuelle tilbud og arrangementer på vår Facebook-side.

Informasjonsarbeide
Styret har lagt ut løpende informasjon om aktiviteter og annet på Facebook-siden vår.
Informasjon av mer varig og allmenn karakter legges ut på vår hjemmeside.
Det framkommer mange treff på begge medier og det er tydelig at mange følger med.

Oppdatering av hjemmesiden.
Styret lanserte etter forrige årsmøtet en «ny» og oppdatert hjemmeside som er mer bruker-
vennlig, oversiktlig og med bedre systematikk enn den gamle. Medlemmer og andre
oppfordres til å bidra med stoff, spesielt av lokalhistorisk karakter, men også andre ting.
Ta kontakt med oss via <post@tann-annorseter.no>

Tann-Annorseter hyttevel 24/6-2022 Harald Krokstrand


