
 
 

 

 

Referat fra årsmøte 2016 
 

 

Årsmøte i Himingen Hyttevel ble avholdt ved Himingtjønna lørdag 17. September kl. 12.00 

Værgudene viste seg fra sin beste side, styret ”lokket” med kaffi og kaker, men likevel var det 

dessverre ikke flere enn 15 (styret inkl.) av hyttevelets medlemmer som møtte opp.  

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, og Torstein Foss ble valgt til referent. 

 

 

Sak 3: Regnskap og budsjett. 
 

Regnskapet for 2016 ble lagt fram og enstemmig godkjent. 

Budsjettet for 2017 ble lagt fram og enstemmig godkjent. Budsjettet (og regnskapet) for 2017 

er et felles regnskap og budsjett for Himingen Hyttevel og Gavlesjå Løypelag! 

 

Sak 4: Årsmelding. 

 

Årsmeldingen for 2016 ble opplest og godkjent. (Se eget vedlegg!) 

 

Sak 5: Innkomne forslag. 

 

Det var kommet inn et forslag om renovasjon. Forslaget ble diskutert og det ble enighet om å 

innhente pris (inkl. tømminger) for å leie en lukket konteiner og så legge dette ut på vår 

hjemmeside og på vår FB-side for å lodde stemningen blant hyttefolket. De hytte-eierne som 

melder sin interesse vil få sin egen nøkkel til konteiner-låsen, slik at det IKKE vil bli  

anledning for ”alle og enhver” å hive søppel i konteineren. (Følg med på Hjemmesiden eller 

FB-siden!!) 

 

Det var også fremmet et forslag om ”Hytte-strøm”, men dette forslaget har vært oppe mange 

ganger tidligere og det har aldri fått den nødvendige tilslutningen av tilstrekkelig antall hytte-

eiere. 

 

 

Sak 6: Valg. 

 

 



 
 

Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig godkjent. Det nye styret får da følgende 

sammensetning: 

 

Formann:  Torstein Foss   ny- velges for 2 år - 1 år som formann 

Kasserer:  Kjell Eliassen   - ikke på valg 

Sekretær:  Grete Høvoll   ny - velges for 2 år 

Styremedlem: Leiv Ryen   ny – velges for 2 år  

Varamedlem:  Kjell Arve S. Torsvik - ikke på valg 

Varamedlem:  Kai Andersen  - ny – velges for 2 år 

Revisor:  Jarle Lindeland  - ikke på valg 

Valgkomite:  Målfrid Finnekåsa  ny – velges for 2 år 

   Niri Flåta   - ikke på valg 

Løypekomite: Johannes Klungseth  - ikke på valg 

   Olav Øyvind Finnekåsa   ny – velges for 2 år 

 

Representant Gavlesjåvegen: Leiv Ryen - fortsetter. 

 

 

 

Sak 6: Eventuelt. 
 

Det kom opp en god ide om å bruke VIPS, denne app-en som kan brukes bl.a. til å ”vipse” 

penger inn på Hyttevelets konto for løypekjøring fra fornøyde dagsturister eller andre som 

synes løypenettet i Gavlesjå-området er så bra at det fortjener en ”kapital-innsprøytning”. 

 

Kontonummer legges ut på Hyttevelets hjemmeside og FaceBook-side. 

 

Da årsmøtet formeldt var over, ble det servert mineralvann, kaffe og kaker. 

Alle de frammøtte koste seg i høstsola. Praten satt løst, og det var en fin anledning til å bli 

bedre kjent med hverandre. 

Vel blåst.!! 

 

 

Himingtjønn, 17. september 2016 

 

 

Referent:  

Torstein Foss 
 


