
 

Referat fra årsmøtet lørdag 5. september 2020. 

Til stede: Årsmøtet i Himingen hyttevel ble avholdt ved Himingtjønna lørdag 5. september og          

27 av medlemmene 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 Trude Størdal som referent. 

Forslaget ble godkjent. 

Sak 3. Referent leste opp årsmeldingen for Himingen hyttevel.  

• Det ble orientert noe rundt renovasjon som kommunen har innført hvor det avventes svar fra 

Fylkeskommunen på klagen som er sendt inn på bakgrunn av beregningsgrunnlag for prisen.  

• Det ble orientert om arbeidet med adkomstveien til hyttene under Himingen som medfører at 

løypetraseen må endres. Det ble også orientert rundt kjøp av løypemaskin.  

              Årsmelding ble godkjent.  

Sak 4. Regnskap og budsjett. 

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

Driften av vellet er god, det var forholdsvis lite utgifter det siste året og det er nå ca 180.000 på 

kontoen og det er budsjettert med et overskudd på kr. 14 000 til neste år. 

Regnskapet for Gavlesjå Løypelag viser et driftsresultat på kr 38.430 og en beholdning på kr. 286.233.      

I dette ligger også foreløpige ubenyttede midler av fondsmidler fra Notodden kr. 50.350,- 

Regnskap og budsjett ble godkjent. 

 

 

Sak 5. Valgkomiteen ved Målfrid Finnekåsa la fram valgkomiteens forslag for neste år. 

Leder:                                               Torstein Foss.             Velges for 2 år i styret. Velges for 1 år som leder. 

Sekretær:                                         Trude Størdal             Ikke på valg. 

Kasserer:                                          Kristin Høihilder         Ikke på valg. 

Styremedlem:                                  Leiv Ryen                     Velges for 2 år. 

Varamedlem:                                   Niri Løkka                    Ikke på valg. 

Varamedlem:                                   Kai Andersen              Velges for 2 år. 

Revisor:                                             Jarle Lindeland           Ikke på valg. 

Løypekomiteen:                               Leiv Ryen                     Ikke på valg. 

                                                            Øyvind Finnekåsa       Velges for 2 år. 

 

Representant til Gavlesjåvegen:    Leiv Ryen                     Fortsetter. 

Notodden turlags representant i styret: Mari Beitnes. 

Valgkomiteen:                                  Målfrid FInnekåsa       Velges for 2 år. 

                                                            Niri Flåta                       Ikke på valg. 



 

Alle som ble foreslått av valgkomiteen ble enstemmig valgt 

Sak 6. Eventuelt. 

1. Leiv Ryen informerte om: 

• Gavlesjåvegen. Entreprenøren har overfakturert for brøyting i vinter. Veistyret har avtalt en 

minnelig ordning for «tilbakebetaling».  

• Årskort for bom økes til kr 2500 

• Bompasseringen: økes til 90 kr 

 

2. Webkamera på øvre parkering: 

• Utsatt inntil videre – må sjekke opp med datatilsynet. 

 

3. Feieren etterlyses: 

• Om ikke feieren kommer og feier pipa kan de kommunale avgiftene som kreves settes på 

sperra konto til eieren kommer. 

 

4. Skilting/merking på baksiden av Himingen. 

• Ny sommerløype til Himingen fra Svarttjenn ble merket av Notodden Turlag 5. september. 

 

5. Rydding ved Sonnstøl 

• Skiløypen i bakken opp fra Sonnstøl legges om og ryddes nå i høst slik at de blir slakkere. 

 

Årsmøtet for neste år planlegges avholdt lørdag 2 september 2021. 

 

Referent  

Trude Størdal. 

 


