
Årsmøte i Himingen Hyttevel lørdag 27. september 2014 

Åpning: 

Årsmøtet ble avholdt ved kiosken ved Himingtjønna lørdag 27. september i overskyet vær og en sur 

vestavind. Og da klokken var passert 12.00 ble årsmøtet åpnet ved at de fremmøtte ble servert gode 

nygrilla pølser med alt mulig tilbehør, samt kaffi og kake etterpå. Etter at alle (18 deltagere) virket til 

å være forsynte, så ble årsmøtet formelt åpnet av formannen, Kjell Arve Saksen Torsvik.  

Sak 1 Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen til årsmøtet, som var kunngjort med oppslag på hjemmesiden og med plakater på velets 

oppslagstavler, ble godkjent. 

Sak 2 Valg av møteleder og referent. 

Kjell Arve Saksen Torsvik ble valgt til møteleder og Torstein Foss til referent. 

Sak 3 Regnskap og budsjett 

Regnskapet for 2014, revidert av revisor Ivar Kvernstuen, ble lagt fram og godkjent. Dette viser et 

overskudd på kr. 438,-. Sammen med overført saldo fra foregående regnskapsår, har Himingen 

Hyttevel nå en akkumulert saldo i bank på kr. 90180,69. I og med at noen premier til årets 

påskeskirenn hadde ”overvintret” fra i fjor, så gikk årets påskeskirenn kr. 897,- i overskudd. Den 

største utgiftsposten i årets regnskap er kr. 18687,50 til løypekjøring, noe som var betydelig over 

budsjettert.  

Regnskapet ble enstemmig godkjent.  

Det ble også fremlagt og godkjent budsjett for 2015 med budsjettert overskudd på kr. 500,-              

 

Sak 4 Innkomne forslag 

Ingen forslag til behandling. 

Kassereren orienterte om rabattavtalen som Himingen Hyttevel har med Maxbo på Notodden og at 

han fortsatt har rabattkort til utdeling til medlemmene. 

Ellers ble det kommentert at man kanskje burde beise de nye rasteplass-benkene. 

Sak 5 Valg 

Valgkomiteen hadde (som i fjor)hatt en ”strevsom jobb” med å få på plass et nytt styre. Og styret for 

kommende år fikk følgende sammensetning: 

Leder:  Kjell Arve Saksen Torsvik (gjenvalgt for 1 år) 

Kasserer: Kjell Eliassen (ikke på valg) 

Sekretær: Torstein Foss (ikke på valg) 

Styremedlem: Gunnar Jensen (valgt for 2 år) 

Varamedlem:  Jan Solberg (valgt for 2 år) 

Revisor: Ivar Kvernstuen (valgt for 1 år) 



Valgkomite: Ivar Kvernstuen (valgt for 1 år) 

  Svein David Østvold (valgt for 2 år) 

Løypekomite: Johannes Klungseth (ikke på valg) 

  Geir Bakken (valgt for 2 år) 

Representant til Gavlejåveien:  Torbjørn Mork (ikke på valg) 

 

Ansvarlig redaktør, Ole Vidar Vassbotn, oppfordrer alle medlemmene til å sende inn bilder og annet 

redaksjonelt ”stoff” til Vassbotten, slik at vi kan ha denne hjemmesiden som en oppdatert og god 

”nyhetskanal” for både hytteeiere og besøkende. (www.himingenhyttevel.com ) 

 

Årsmøtet ble avsluttet ca kl. 14.00. 

Ref. T.Foss 


