
 
 

 

 

 

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 
 

 
Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 

49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. 

 

Leder av foreningen, Geir Norderhaug, ønsket alle velkommen til årsmøtet. 

      
 Valg av møteleder 

 

Kristian Høyvik ble enstemmig valgt til ordstyrer under avviklingen av 

årsmøtet.   

 

 Valg av referent 

 

Elin Kartevold ble enstemmig valgt til referent for årsmøtet 

 

 Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 

 

Unni H. Ormaasen og Lars Linmarker ble enstemmig valgt til å undertegne 

protokollen. 

 

Styrets beretning, regnskap og budsjett var sendt ut til medlemmene i forkant av 

årsmøtet. Det var en bemerkning til sakslisten for årsmøtet. Innsendt forslag under 

pkt e kom fra 3 medlemmer, og ikke fra løypekomiteen som det står i 

årsmøtepapirene.  

 

Årsmøtet ble deretter erklært lovlig satt. 

 

 

a. Styrets beretning 

 

Sekretær leste styrets beretning. Det ble poengtert at det var innkommet 

forslag på høyere løypebidrag enn det beløpet som styret har forelått i 

beretningen for 2014. 

 

Det kom ingen ytterligere kommentarer og beretningen ble således godkjent. 

 

b. Årsregnskap/budsjett (1.09.2012 – 31.08.2013) 

 

Kasserer Hans Jørgen Salvesen orienterte om at regnskapet var spesifisert i 

et regnskap for Nordstul Hytteforening og et for løypekjøringen i området. 

Totalresultatet var negativt med kr 24 014,86, hvorav kr 21 825 var 

kostnader til skiløypene. 

 



Budsjettet for 2013/2014 ble lagt frem. 

 

Det ble påpekt at det var budsjettert med kr 625 i løypebidrag pr medlem. 

Budsjettet vil bli revidert i forhold til økt løypebidrag og planlagt økt 

løypekjøring i 2014. 

 

Revisjonsberetningen var vedlagt årsmøtepapirene.  

Regnskapet ble vedtatt og også budsjettet med ovennevnte forutsetning. 

 

 

c. Valg 

 

Valgkomiteens innstilling til styre og komitemedlemmer var sendt ut 

sammen med de øvrige årsmøtepapirene med unntak av forslag på 

styremedlem og enkelte kandidater til komiteer. 

 

Styret: 

 

Leder  Geir Norderhaug               Ikke på valg  

Nestleder Per Håvard S. Hjukse              Ny – valgt for 2 år  

Sekretær Elin Kartevold                Gjenvalg for 2 år 

Kasserer Hans J. Salvesen               Ikke på valg 

Styremedlem Ole Thomas Rutle                   Ny – valgt for 2 år 

 

 

Revisor: Asbjørn Aas                   Gjenvalgt for 1 år 

 

Valgkomite: 

 

Leder    Kristian Høyvik               Ny - valgt for 1 år 

Medlem Anne Brenna                 Gjenvalgt for 1 år  

 

 

Arrangementskomite: 

 

Medlem         Frank Erik F. Nilsen                 Gjenvalgt for 1 år 

Medlem         Hans Jørgen Salvesen              Gjenvalgt for 1 år                          

 

Løypekomite: 

 

Medlem         Ole Magnus Reinemo               Gjenvalgt for 1 år 

Medlem         Jonn Kongsgård                      Gjenvalgt for 1 år            

 

I tillegg består løypekomiteen av følgende representanter: 

 

Medlem/representant fra Snipetjønn:  Odd Rune Nærsnes 

Representant veiselskap                 :  Svein Duesund 

Representant Bolksfjell                   :  Lars Erik Muhri Larsen 

 

 

d. Fastsettelse av årskontingent  

 

Årskontingenten ble vedtatt å forbli uendret, kr 150, pr år. 

 

          Tilskudd vakthold vil ikke lenger bli innkrevd sammen med årskontingenten.  

          Avtalen med Ole Helleberg er sagt opp. 

 



                 

e. Innkomne forslag 

 

Følgende forslag var sendt inn fra Ole Magnus Reinemo, Jonn Kongsgård og 

Per Håvard S. Hjukse innen fristen: 

 

 

 

Til Årsmøte i Nordstul Hytteforening   Kongsberg 12.9.2013 

 

 

 

ALTERNATIV TIL STYRETS INNSTILLING OM BIDRAG TIL 

LØYPEKJØRING  
 

Bakgrunn 

Det vises til årsmøtesak 2, hvor styret i hytteforeningen foreslår et løpebidrag på 625 

kr/medlem, som medfører en nedgang i løypebudsjettet på 15.000,- fra 2012/13 

sesongen til 105.000,- for 2013/14 sesongen.  

 

Hensikt 

Hensikten med dette notatet er å fremme et alternativ til styrets innspill til årsmøte om å 

øke løypebidraget fra 625 kr/medlem til 1.000 kr/medlem. 

 

Begrunnelse 

Foreningen Blefjell har vært innleid til å kjøre løyper i Nordstul området over flere år, 

og det er i ferd med å bli en forutsigbar løypekvalitet i området. Budsjettet for forrige 

sesong var på 120.000,.Løperkomitéens oppsummering fra forrige sesong er at 

budsjettet for årets sesong burde vært økt for å få til en forutsigbar løypekvalitet i 

helger, vinter- og påskeferie. 

 

Til forskjell fra de andre områdene på Blefjell hvor løypekjørerne beslutter når det skal 

kjøres, og de kjører i hovedsak fredag, lørdag og søndag i helgene, samt hver dag i 

vinter- og påskeferien, var man i vårt område avhengig av å beslutte om det var ille nok 

forhold til at man skulle koste på seg kjøring. Dette medfører at kvaliteten på løypene 

varierer fra helg til helg. 

 

Gjennom å øke budsjettet til 130.000,- vil vi i større grad kunne overlate til 

løypekjørerne å ta ansvar for kvaliteten på løypene, og vi vil være sikret en jevnere 

kvalitet på løypene. 

 

En reduksjon i løypebudsjettet til 105.000,- vil ta oss i gal retning. Konsekvensene av 

det reduserte budsjettet vil være at løypene tidligst vil bli kjørt til vinterferien, og det vil 

bli kjørt løyper kun en gang pr helg. 

 

Hvorfor skal hytteeierne ta et så betydelig ansvar for løypekjøringen, kunne ikke 

veiselskapet bidra mer? For det første er det viktig å respektere at næringsinteressene på 

fjellet må tenke forretning. Veiselskapet har for kommende sesong indikert en støtte på 

25.000,-.  Det må et betydelig antall biler til bare for å dekke støtten på 25.000,-.  Styret 

bør ha som mål om å komme til en forståelse med veiselskapet slik at støtten for neste 

sesong øker dersom denne sesongen blir bedre enn tidligere som følge av mer 



konsistens i løypekvaliteten. Videre er det jo slik at det er hytteeierne som har den 

største nytten av løypene, og dermed bør ta en forholdsmessig større andel av 

kostnadene. 

 

Et siste poeng med å øke løypebidraget til 1.000 kr/medlem er å etablere en større 

robusthet for sesongvariasjoner. Dette forutsetter at det etableres et eget regnskap for 

løypekjøringen og at evt. overskudd ett år kan disponeres til senere år. 

 

Forslag til vedtak 

Løypebidraget økes til 1.000 kr./medlem slik at totalbudsjettet for 2013/14 sesongen 

økes til 130.000,-. Årsmøtet oppfordrer styret til å gå i dialog med veiselskapet for å 

komme til en forståelse om at bidraget derfra vil økes dersom trafikken på veien 

gjennom skisesongen øker. 
 

 

          Etter at sekretær hadde lest forslaget, foreslo møteleder at avstemming over 

medlemmenes forslag ble utsatt til etter pkt f ”Øvrige saker”, hvor 

løypekomiteen ved Ole Magnus Reinemo ville informere om løypekomiteens 

arbeid og planer. 

 

 

f. Øvrige saker 

 

 Informasjon fra løypekomiteen v/Ole Magnus Reinemo 

 

Rapport fra løypekomiteen av 29.09.2013 ble delt ut i forkant av møtet. 

(Vedlegges ved utsendelse av referatet fra årsmøtet 2013) 

 

Reinemo gikk gjennom hovedplanene og besvarte spørsmål som kom opp 

fra medlemmene. Flesteparten av kommentarene som gjaldt nivået på 

løypebidraget, gikk på at medlemmene ønsket god standard på løypenettet 

gjennom hele skisesongen.  

 

Ved skriftlig avstemming om størrelsen på løypebidraget stemte 27 

medlemmer for kr 1000, mens 7 medlemmer stemte for styrets forslag på kr 

625 for sesongen 2014. 

 

Vedtak 

På bakgrunn av innkommet forslag og avholdt avstemming er løypebidraget 

for 2014 fastsatt til kr 1 000 pr medlem. 

 

 Vakthold 

 

     Styret er ikke kjent med hendelser i form av innbrudd eller andre hendelser      

     på medlemmenes hytteeiendommer i året som er gått. 

 

 Strøm til Nordstulområdet 

 

Avslutningsvis ble det orientert om at etter årsmøtet skulle det holdes et 

informasjonsmøte for hytte- og tomteeiere i Nordstulområdet som har 

takket ”Ja” til forstudie i regi av Notodden Energi.   

 

 

                       

 



 

 


