
 
 

 
 

Referat fra årsmøte 2015 
 
 
Årsmøte i Himingen Hyttevel ble avholdt ved Himingtjønna lørdag 19. September kl. 12.00 
Værgudene viste seg fra sin beste side, og høstsola bidro sikkert til at 24 møtte fram denne 
dagen.  
Årsmøtet ble formelt åpnet av formannen Kjell Arve Saksen Torsvik. 
 
Sak 1: Godkjenning av innkallingen. 
Det var ingen innvendinger til innkallingen, og ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 2: Valg av møteleder og referent. 
Kjell Arve Saksen Torsvik ble valgt til møteleder, mens Svein David Østvold ble valgt til 
referent siden velets sekretær, Torstein Foss, hadde meldt forfall. 

 
Sak 3: Regnskap og budsjett. 
 
Regnskapet for 2015 ble lagt fram og enstemmig godkjent. 
Budsjettet for 2016 ble lagt fram og enstemmig godkjent. 
Kasserer Kjell Eliassen som presenterte både regnskap og budsjett, gjorde årsmøtet 
oppmerksom på at det som ”Forslag 1” under innkomne forslag, ville komme et forslag om 
felles regnskap og budsjett for Himingen Hyttevel og Gavlesjå Løypelag! 
 
Sak 4: Innkomne forslag. 
 
Ønske om å behandle ”Forslag 2” under innkomne forslag før ”Forslag1” ble etterkommet. 
 
Forslag 2: Forslag til avtale mellom Himingen Hyttevel og Tor Tveiten om løypekjøring. 
 
Det utviklet seg til å bli en frisk diskusjon/meningsutvikling når det gjaldt innhold og 
finansiering av løypekjøringsavtalen. Det var særlig pkt. 2 i avtalen som ble kommentert. 
Siden de fleste ankommer fjellet på fredag, ble det hevdet at ordlyden burde forandres til "skal 
prepareres fredag". 
Når det gjelder finansiering av løypekjøringa ble det uttrykt et sterkt ønske om at det nye 
styret blir mer offensivt i forhold til å utvikle tilbud som gjør det mer attraktivt å benytte 
området. Dette for "å legge igjen" penger til drift av veien og løypene. 
Det ble, dessuten, stilt spørsmål om "Bidrag fra Gavlesjåvegen - dagsturister (i forslaget!) var 
beregnet for passeringer gjennom et helt år. 
 
Etter en flott meningsutveksling ble forslaget tatt opp til votering, og forslaget ble vedtatt mot 
1 stemme. 
  



 
 
 
Forslag 1: Forslag om felles regnskap og budsjett for Himingen Hyttevel og Løypelaget. 
 
Lederen av Løypelaget, Johannes Klungseth, redegjorde og la fram regnskapet fra Gavlesjå 
Løypelag. Kjell Eliassen, kasserer i Himingen Hyttevel, orienterte om felles budsjett for 
begge "organisasjonene", og om fordelen ved en slik sammenslåing. Himingen Hyttevel er fra 
2015 av innmeldt i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret noe som gir HH anledning til å 
søke om midler til drift og investeringer. 
Saken ble tatt opp til votering, og forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
Forslag 3: Forslag til innkjøp av bade-brygge (landfast) til Himingtjønn. 
 
Forslaget ble godt mottatt, og enstemmig vedtatt. 
 
Sak 5: Valg. 
 
Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig godkjent. Det nye styret får da følgende 
sammensetning: 
 
Formann:  Kjell Arve Saksen Torsvik - velges for 2 år - 1 år som formann 
Kasserer:  Kjell Eliassen   - gjenvalg for 2 år 
Sekretær:  Torstein Foss   - gjenvalg for 2 år 
Styremedlem: Gunnar Jensen  - ikke på valg 
Varamedlem:  Jan Solberg   - ikke på valg 
Varamedlem:  Leiv Ryen   - ny – velges for 2 år 
Revisor:  Jarle Lindeland  - ny – velges for 2 år 
Valgkomite:  Svein David Østvold  - ikke på valg 
   Niri Flåta   - ny – velges for 2 år 
Løypekomite: Johannes Klungseth  - gjenvalg for 2 år 
   Geir Bakken   - ikke på valg 
Representant Gavlesjåvegen: Torgrim Mork tar ikke gjenvalg. Valgkomiteen foreslår at 
styret velger en fra det nye styret. 
 
 
 
Sak 6: Eventuelt. 
 
Årsrapport fra styret ble etterlyst. 
 
Det ble opplyst at Turlaget har ansvaret for sommerløypene f.o.m. 2015. Det ble i denne 
sammenheng fortalt at det mangler en del "Toppbøker". 
 
Johannes Klungseth redegjorde for forestående dugnader og henstilte til de frammøtte å delta 
samt "spre budskapet". 
 
Det ble opplyst at vannpumpa oppe ved Himingkiosken fryser om vinteren. Det ble uttrykt et 
ønske om at styret "tar seg av saken". 



 
 
Himingen Hyttevels representant i Gavlesjåvegen AL, har fortalt at det foregår drøftinger vedr 
. anbud/tilbud som gjelder sommer- og vintervedlikehold av Gavlesjåvegen. Drøftingene skal 
ikke være sluttført. Utfallet av drøftingene vil berøre hytteeierne i området, og årsmøtet ber 
styret derfor ta aktiv del i saken. 
 
Da årsmøtet formeldt var over, ble det servert mineralvann, grillpølser m/tilbehør, kaffe og 
kaker. 
De 24 frammøtte koste seg i høstsola. Praten satt løst, og det var en fin anledning til å bli 
bedre kjent med hverandre. 
Vel blåst, til alle innvolverte! 
 
 
Himingtjønn, 19. september 2015 
 
 
Referent:  
Svein David Østvold 
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