
 

 

 

Referat fra årsmøte 2019 

Årsmøtet i Himingen hyttevel ble avholdt ved Himingtjønna lørdag 7. september. Været var ikke av 

det beste, men vi slapp unna regnet.  Det var 16 stk. som møtte. 

Sak 1:  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Innkalling og dagsorden ble godkjent  

Sak 2:  Valg av møteleder og referent.  

Det var forslag på Torstein Foss som møteleder og Grete Høgvoll som referent.  

 

Forslaget ble godkjent  

Sak 3:  Årsmelding  

Møteleder leste opp årsmeldingen for Himingen hyttevel.  

• Det ble orientert noe rundt renovasjon som kommunen har innført. Det er etterlyst et 

beregningsgrunnlag for prisen. Venter på svar fra kommunen. 

• Det ble orientert om arbeidet med skiløypene og tilskuddet vi hadde fått av kommunen. Det 

står fortsatt igjen en del arbeid ved Surt 

Grunneierne er velvillige overfor den jobben som blir gjort og blir med på dugnader hvis det 

passer. 

 

Årsmelding ble godkjent 

Sak 4: Regnskap og budsjett 

 Møteleder redegjorde for regnskapet og la frem budsjett for neste år. 

• Vi får i dag et årlig tilskudd på kr 50.000,- fra Notodden kommune. Dette er nå lagt inn 

som en fast bevilgning 

Regnskap og budsjett ble godkjent 

Sak 5: Innkomne forslag. 

Det var kommet inn et forslag.  

 Det var en forespørsel fra Himingen veglag om å få utplassert bord og krakker ved 

badeplassen ved Pråmtjønn 

 Årsmøtet bestemte å kjøpe inn bord og krakker til Pråmtjønn, tilsvarende det vi har ved 

Himingtjønna. 

Sak 6: Valg  

Valgkomiteen ved Målfrid Finnekåsa la fram valgkomiteens forslag for neste år  

Leder Torstein Foss Ikke på valg til styret, velges som leder for 1 år 
Sekretær Trude Størdal Velges for 2 år. NY 
Kasserer Kristin Jamtveit Høihilder Velges for 2 år 
Styremedlem Leiv Ryen Ikke på valg 



 

 
 
 
 

  

Varamedlem Niri Løkka Velges for 2 år 
Varamedlem Kai Andersen Ikke på valg 

 
Revisor Jarle Lindeland Velges for 2 år 
Løypekomite Leiv Ryen Velges for 2 år 
 Øyvind Finnekåsa Ikke på valg 
   
Valgkomite Niri Flåta Velges for 2 år 
 Målfrid Finnekåsa Ikke på valg 
 
Representant Gavlesjåvegen SA: Leiv Ryen fortsetter 
Notodden turlags representant i styret: Mari Beitnes 

 

Alle som ble foreslått av valgkomiteen ble enstemmig valgt. 

 

Mail adresse på de nye i styret: Trude Størdal trude.stordal@hotmail.com 

    Mari Beitnes mari.beitnes@dnt.no 

 

Etter årsmøtet ble det informert om følgende  

Leder for Himingen veglag informerte om den nye veien som kommer til hyttene som ligger på B. 

Haugeruds grunn, innover mot Svarttjønn 

Notodden turlag informerte om sitt arbeid med skilting av sommerløyper i området. De hadde 70 km 

med løyper. 

Turlaget ønsket et samarbeid med løypekomiteen 

Turlaget har laget et nytt kart over Lifjell som kommer før jul, dette er laget på plastark 

Vi kan gjerne bruke Himingsjå til årsmøter el. 

Lederen i Hyttevelet orienterte litt om arbeidet så langt i «Lifjellsamarbeidet», dette er et samarbeid 

mellom, DNT-Telemark, Turlagene, Hytteforeningene og Løypelagene for hele Lifjellplatået 

(Grimås/Seljord, Slåka/Hjartdal, Jønnebu/Bø og Gavlesjå/Notodden). Hovedformålet med dette 

samarbeidet er bedre utnyttelse av ressurser og driftsmidler (økonomi) til kjøring av skiløyper. Det er 

igangsatt en del kartlegging av løypetraseer, grunneierforhold, mm. Målet er å ha et forslag til 

handlingsplan klart for en høringsrunde innen utgangen av 2019.   

 

Årsmøtet ble avsluttet med kaffe og deilig kake. 

 

Grete 

ref. 
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