
 
 

 

 

Referat fra årsmøtet 2017 
 

 

Årsmøtet i Himingen hyttevel ble avholdt ved Himingtjønna lørdag 23. september. 

Værgudene viste seg ikke fra sin beste side, det var vått og litt kjølig, men vi lokket med kaffe, kaker og grilling 

av pølser. Men dessverre kom det bare 20 stk på årsmøtet, det var stort sett to fra hver hytte så da er det ikke så 
mange hytter som er representert på årsmøtet. 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Dagsorden som var lagt ut på hjemmesiden manglet posten «årsmelding». Dette ble rettet opp ved 

fremleggelse av ny 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 var ingen spørsmål eller kommentarer til årsmeldingen 

  
Årsmeldingen ble godkjent. 

 

Sak 4: Regnskap og budsjett. 

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

 Det var noen spørsmål som ble svart opp på en grei måte. 

 

 Regnskap og budsjett ble godkjent. 

 

Sak 5: Innkomne forslag: 

 Det var ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene, men styret hadde to forslag. 

 Det ble foreslått at det burde bli utbetalt kjøregodtgjørelse etter Statens satser til de som sitte i styret. 

 Det andre forslaget gikk på at Notodden turlag bør få en plass i styret. 

 

 Begge forslagene ble godkjent og leder kontakter Notodden turlag. 

 

 

Sak 6: Valg 
 Valgkomiteens leder Niri Flåta la fra valgkomiteens forslag for neste år 

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

 Sekretær Grete Høgvoll   Ikke på valg 

 Kasserer  Kristin Høihilder   Ny. Velges for 2 år 

 Styremedlem Leiv Ryen   Ikke på valg 

 Varamedlem Niri Løkka   Ny. Velges for 2 år 

 Varamedlem Kai Andersen   Ikke på valg 

 Revisor  Jarle Lindeland   Fortsetter. Velges for 2 år 

  

 Løypekomiteen Leiv Ryen   Ny. Velges for 2 år 

   Øyvind Finnekåsa  Ikke på valg 

 

 Representant  Gavlesjåvegen Leiv Ryen fortsetter 



 
 

Valgkomiteen: Målfrid Finnekåsa   Ikke på valg 

   Niri Flåta    Fortsetter. Velges for 2 år 

 

 Alle som var foreslått av valgkomiteen ble enstemmig valgt. 

 

Årsmøtet ble avsluttet. 

 

Etter årsmøtet hadde vi et punkt eventuelt, der kom det opp følgende: 

  

- Det var ønske om at det ble klart hvem som hadde ansvar for Påskeskirennet, slik at det ble planlagt 

bedre og at det kanskje kan være andre aktiviteter når snøen mangler. 

Løypekomiteen ved Øyvind Finnekåsa fikk ansvar for dette. Men vi håper alle som blir bedt om å 

hjelpe til stiller opp. 

 

- Det kom klage på den traseen som Notodden turlag hadde brukt til å kjøre inn materialer ol til den nye 
hytta. De som sto for dette skulle sette stien i stand igjen. Det er nå båre søle der og nesten 

ufremkommelig. Dette er ikke vellets ansvar, men leder kontakter Notodden turlag om dette. 

 

- Grete Høgvoll informerte om at hun hadde vært på åpningen av Notodden turlags nye hytte. Himingen 

hyttevel overrakte en hyttebok i gave til Notodden turlag 

 

- Torstein Foss informerte om at de som hadde gått ut av styret hadde fått en blomsterhilsen og takk på 

siste styremøte. 

 

Vi avsluttet denne dagen med grilling, kaffe og kake. 

 

Referent 

Grete Høgvoll 

 

  

 

 
 

 


