
Fåvang Østfjell Hytteforening 

Organisasjonsnummer: 912010546 

 

     Møtereferat fra styremøte: Lørdag 30.1.2021   (Møte 1/21). 

Sted/tid:  Gopollvegen 877, Fåvang, kl. 15.00. 

 

 

 

Til stede: Grete Halvorsen, Jan Erik Johansen, , Trond Ruen, Ingunn Fosser (via Zoom) 

Forfall:    Haldis Stenseth, Lars-Erik Bruno Larsen 

 

 

Sak 1/21: Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. Det var enighet om at tidligere vedtatte plan for en dagsorden på 

styremøtene skulle tas opp igjen. 

 

 

Sak 2/21 Referat fra forrige møte 

Referatet fra styremøtet 30. november 2020 ble gjennomgått og godkjent. 

 

 

Sak 3/21 Økonomisk status 

Ingunn orienterte om utgifter og inntekter fra september 2020. Hytteforeningen har nå kr. 78 462,41 

på konto, og det er 86 medlemmer. 

 

 

Sak 4/21 Årsmøtet i 2021 

Hytteforeningens årsmøte skal etter vedtektene avholdes i løpet av våren, fortrinnsvis i påsken. Slik 

situasjonen med spredning av koronaviruset fortsatt er og sannsynligvis fortsatt vil være en tid 

framover, anser styret at årsmøtet ikke kan avholdes ved frammøte. Modellen som ble valgt for å 

avholde årsmøtet i 2020 vedtas derfor fulgt også i 2021. 

 

Årsmøtet avholdes i uke 14 og 15, dvs. rett etter påske. 

 

Dersom forholdene tillater det vil styret gå inn for at det i løpet av sommeren 2021 arrangeres et 

utendørs medlemsmøte med grilling. Hensikten er å komme i dialog med medlemmene om videre 

aktivitet i hytteforeningen. 

 

Arbeidsoppgaver: 

Trond ferdigstiller årsberetning for 2020, bekjentgjøring og innkalling. 

Ingunn sender ut dokumentene pr.e-post. 

Jan Erik legger dokumentene på sidene våre. 

 

Styret oppfatter at følgende er på valg: 

Leder:  Haldis Stenseth 

Styremedlem:  Lars-Erik Bruno Larsen 

Styremedlem: Trond Ruen 

Varamedlem: Grete Halvorsen 

 

Ingunn kontakter valgkomiteen. 

 



Grete påpekte at det er uheldig at et av valgkomiteens medlemmer også sitter i styret for 

hytteforeningen. 

 

Sak 5/21 Aktiviteter 

Det var enighet i styret om behovet for en nærmere dialog med de andre aktørene på Fåvang Østfjell, 

dvs. Utmarkslaget, Løypelaget og Gopollvegen SA. Dette kan eksempelvis skje ved å invitere 

representanter for disse til styremøtene. 

 

 

Neste møte 

Skjærtorsdag 1. april 2021 kl. 17.00 hos Grete i Gopollvegen 660. 

 

 

 

Møtet hevet kl. 16.30. 

 
Trond Ruen 

Sekretær 


