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Fåvang Østfjell Hytteforening 

Organisasjonsnummer: 912010546 

Årsberetning for 2015 

 

Styret i Fåvang Østfjell Hytteforening har i 2015 bestått av: 
 

Leder:                Nils Tveter 

Kasserer:           Haldis Stenseth 

Sekretær:           Ingunn Fosser 

Styremedlem :   Simen Knuts 

Styremedlem :   Vegard Moen 

 

Valgkomite 

Medlem: Bård Formo 

Medlem: Kjell Magne Pinløkken 

 
Revisor: Halgeir Westby 

 

Medlemmer/medlemsinfo. 

Vi har hatt 70 betalende medlemmer i 2015. 

Det er blitt sendt ut sommerinfo, sensommerinfo og vinterinfo til vår postliste på 136 navn og den samme 

info er lagt ut på Fåvang Østfjell hytteforening sin nettside, som ble opprettet august 2015. Vår Facebook 

side inneholder informasjon fra hytteforeningen, samt eventuelt annet aktuelt stoff, bilder og oppdateringer 

av mer sosial karakter. Artig at så mange er aktive på siden. Facebook-siden har økt fra 263 til over 300 

tilhengere. Det er også jevnlig henvendelser via mailadressen.  

 

Styremøter. 
Det er avholdt 5 ordinære styremøter i perioden, vi har behandlet 31 saker. Det har vært flere saker som vi 

har jobbet kontinuerlig med under hele året. De er: 
 

Løyper/løypelag: 

Styret har vært i tett dialog med Løypelaget frem til det ble stiftet sensommer 2015, hytteforeningen har 

støttet dem med 20 000 kroner. 
 

Strøm/vei: 

Dialogen med Gudbrandsdal Everk og Haverstad har vært muntlig og skriftlig. Denne kontakten har vært i 

forhold til prosessen med innleggelse av strøm til de forskjellige hyttefeltene og veistandarden som har blitt 

etter nedleggelsen av strømkabler. Dialogen i forhold til opprettelse av tidligere veistander fortsetter utover 

våren. Vi har også dialog med Goppolveien i denne saken.  
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Mobildekning:  

Styret har hatt muntlige og skriftlige dialog med Netcom, Telenor og Ringebu kommune angående saken, vi 

venter nå på mer konkret informasjon fra kommunen angående en mulig mast.  

 

Andre saker styret har vært opptatt av er aktiviteter i hytteforeningens regi. Vi har hatt veldig lyst til å 

engasjere oss i sosiale tiltak som kan fremme trivsel og hygge for hyttefolket. Dette har vi dessverre ikke 

fått satt ut i live i 2015.  

Vi jobber også for å få flere midler til foreningen som vi kan bruke til trivselsfremmende tiltak. 

 

Økonomi. 
Årsregnskapet viser et resultat per 31.12.15 på – 13.622,- 
 

 
 
 

 
Styret, mars 2016 


