
 
 

Referat fra årsmøtet lørdag 5. september 2020.  

Årsmøtet i Himingen hyttevel ble avholdt ved Himingtjønna lørdag 11. september  

Ca 20 av medlemmene møtte inklusive styret. 

 

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 Øyvind Finnekåsa som referent. 

Forslaget ble godkjent. 

 

Sak 3. Regnskap og budsjett for hyttevellet og løypelaget 

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

Likviditeten er god både i vellet og løypelaget.  

Hyttevellets regnskap viser et overskudd på kr 22 697 og resultat kr 205 934. Løypelagets 

regnskap viser underskudd kr 2 504 og resultat kr 283 729. 

Det ble kommentert at antall betalende medlemmer (139) burte være høyere. Styret 

oppfordres til å se på dette, eventuelt sette opp en plakat (reklame) på noen oppslagstavler. 

Regnskap og budsjett for 2022 ble godkjent. 

 

Sak 4. Årsmeldingen for Himingen hyttevel.  

Årsmeldingen ble utdelt, men ikke lest opp for årsmøtet. 

 

Sak 5. Innkomne forslag 

Det forelå to forslag til Årsmøtet: 

Forslag 1: Styret i Himingen Hyttevel og i Gavlesjå Løypelag vil foreslå at årsmøtet gir styret 

fullmakt til å disponere inntil kr. 100.000 av Hyttevelet midler i forbindelse med innkjøp av 

ny løypemaskin. 

Begrunnelse: 

Himingen Hyttevel i samarbeid med Notodden Turlag er blitt enige om å gå til anskaffelse av 

løypemaskin. For å synliggjøre i en finansieringsplan overfor offentlige myndigheter og andre 

potensielle økonomiske støttespillere at dette er noe Hyttevelet og Turlaget strekt ønsker, så 

bør dette vises ved at partene også stiller med en viss egenkapital. Dersom givergleden hos 

eksterne søkere imidlertid er tilfredsstillende, vil det kanskje ikke bli behov for å bruke hele 

eller deler av vår egenkapital. 

 

Forslaget ble godkjent. 

 

 

 



 
 

Forslag 2: Styret i Himingen Hyttevel og i Gavlesjå Løypelag vil foreslå at årsmøtet gir styret 

fullmakt til å inngå avtale med Vaset Løypelag i Valdres om å kjøpe deres løypemaskin av 

typen T4S, årsmodell 2007 for tilbudt pris kr. 500.000,- + frakt og at Himingen Hyttevel, 

inntil årsmøtet bestemmer noe annet, blir stående som eier av denne løypemaskinen. 

Begrunnelse: 

Himingen Hyttevel i samarbeid med Notodden Turlag er blitt enige om å gå til anskaffelse av 

løypemaskin. I denne forbindelse har det derfor de siste 12-24 måneder blitt søkt om 

økonomisk støtte til prosjektet hos Sparebankstiftelsen, og diverse offentlige myndigheter og 

mulige private givere. Som en frivillig organisasjon som IKKE er tilsluttet Norges 

Idrettsforbund er vi dessverre forhindret fra å kunne søke om tippemidler til prosjektet. Vi har 

imidlertid fått god respons fra mange av de vi søkte om støtte fra, slik at den aktuelle 

løypemaskinen vi ber årsmøtet om fullmakt til å kjøpe, er fullfinansiert. 

Vår givere er: 

• Sparebankstiftelsen DNB  kr. 350.000,- 

• Notodden Kommune   kr. 100.000,- 

• Notodden E-verk   kr. 100.000,- 

 

Forslaget ble godkjent. 

 

Sak 5.  Valg 

Valgkomiteen ved Niri Fåta la fram valgkomiteens forslag for 2021/22. 

Leder: Torstein Foss. Ikke på valg. Velges for 1 år som leder. 

Sekretær: Trude Størdal. Velges for 2 år. 

Kasserer: Kristin 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. 

Løypekomiteen: Leiv Ryen. Velges for 2 år 

      Øyvind Finnekåsa. Ikke på valg.          

                           Johannes Lid. Velges for 2 år.           

      Johannes Aanestad. Velges for 2 år. 

Representant til Gavlesjåvegen: Leiv Ryen fortsetter. 

Notodden turlags representant i styret: Mari Beitnes 

Valgkomite:  Målfrid Finnekåsa. Ikke på valg. 

  Niri Flåta. Velges for 2 år. 

 

Alle foreslåtte ble enstemmig valgt.  

 

 



 
 

Sak 6. Eventuelt.  

Erik Søndergaard orienterte om plan for framføring av bomvei til hytteområdet ved 

Himingtjønna. Det ble fremlagt en plantegning (forslag) til saksbehandling i Notodden 

kommune. Veien koples på eksisterende bomvei langs foten av Rognlifjell. Aktuelle 

hytteeiere ble bedt om å melde sin interesse for eventuell deltakelse og dermed behov for 

parkering og stikkveier. 

Det antas at saken kan behandles gjennom vinteren og at anlegget eventuelt kan påbegynnes 

vår/sommer 2022.  

 

Referent  

Øyvind Finnekåsa 

 


