
 
 
 
 
 
Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 3. oktober 2015 
 
 
Årsmøtet ble avholdt 3. oktober 2015 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 
35 personer var møtt frem og representerte 22 medlemmer/hytter. 
 
Leder av foreningen, Elin Kartevold, ønsket alle velkommen til årsmøtet. 
      

• Valg av møteleder 
 

Per Håvard S. Hjukse ble enstemmig valgt til ordstyrer under avviklingen av 
årsmøtet.   
 

• Valg av referent 
 

Nina Reinung ble enstemmig valgt til referent for årsmøtet. 
 

• Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 
 

Margareth Mikaelsen og Jarle Aanestad ble enstemmig valgt til å undertegne 
protokollen. 
 

Styrets beretning, regnskap og budsjett var sendt ut til medlemmene i forkant av 
årsmøtet.  
 
Årsmøtet ble deretter erklært lovlig satt. 
 

 
a. Styrets beretning for 2015 

 
Sekretær leste styrets beretning. Det kom ingen kommentarer og beretningen 
ble således godkjent. 
 
b. Årsregnskap 1.09.2014 – 31.08.2015/Budsjett 2015/2016  

 
Kasserer Elin Terning Aas gikk igjennom regnskapet, som er delt i to, hhv 
regnskap for «foreningen» og «løypekjøring».  
  
Årets overskudd utgjorde kr 17 749,67 og fordeler seg på hhv drift av 
foreningen med kr 2 094,67 og løypekjøring med kr 15 655,-. 
 
Budsjettet for 2015/2016 var også sendt ut til medlemmene. 
 
Revisjonsberetningen var vedlagt årsmøtepapirene.  
 



Regnskapet og budsjettet ble vedtatt. 
 
 

c. Valg 
 
Valgkomiteens innstilling til styre og komitemedlemmer var sendt ut 
sammen med de øvrige årsmøtepapirene. Geir Norderhaug som hadde ledet 
arbeidet var ikke tilstede på årsmøtet, men leder av foreningen gikk 
gjennom forslagene til representanter til nytt styre og komiteer. Følgende 
valg var enstemmige: 
 
Styret: 
 
Leder  Elin Kartevold                          Gjenvalgt for 1 år  
Nestleder Dag Gulliksen                     Ikke på valg*  
Sekretær Nina Reinung                 Ikke på valg 
Kasserer Elin T. Aas                           Ikke på valg 
Styremedlem Ole Thomas Rutle                    Gjenvalgt for 2 år 
Styremedlem Per Håvard S. Hjukse               Gjenvalgt for 2 år 
 
*Dag Gulliksen trer inn i rollen som nestleder istedenfor styremedlem. 
 
 
Revisor: Hans Jørgen Salvesen          Gjenvalgt for 1 år 
          
Valgkomite: 
 
Leder    Geir Norderhaug                Gjenvalgt 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     
 
Valgkomiteen oppfordret medlemmer med interesser for barneaktiviteter om 
å melde seg som komitemedlem(er) og/eller komme med forslag til 
aktiviteter, spesielt til Påskearrangementet.                      
 
Løypekomite: 
 
Medlem         Ole Magnus Raff Reinemo         Gjenvalgt for 1 år 
Medlem         Nils Jørgen Stamland                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. 
 

 
                           



e. Innkomne forslag 
 

Det var innkommet forslag fra Trond Neumann med spørsmål om dugnad 
rundt vedlikehold av broen over elva nord for parkeringsplassen og broen 
over elva ved Sørstul. 
 
Styret opplyste at det er avsatt kr 50.000,- til investering i ny bro over 
Esperåa, nord for parkeringsplassen i budsjettet for 2015/2016. Denne 
jobben er omfattende, da det må støpes broelementer så broen skal tåle 
løypemaskinen. Anbud fra Ole Helleberg vil bli innhentet. I tillegg må styret 
se på totalfinansieringen i forbindelse med evt vedtak om å bygge ny bro. 
 
Det er dermed naturlig å se den nye broen og eksisterende bro over elven i 
sammenheng.  
 
Styret skal samordne løypekomiteen og eventuelle medlemmer som kan 
bistå med dugnad i forbindelse med arbeidet. Styret har også ansvar for å 
innhente nødvendige godkjenninger mv fra grunneiere når slike prosjekter 
settes i gang. 
 
Når det gjelder sommerbroen ved Sørstul, foreslo møteleder at hvis noen av 
hytteeierne som har beliggenhet nær broen har kapasitet, ville det vært fint 
å få organisert et dugnadslag også for dette arbeidet. Også her må styret ta 
kontakt med grunneier før eventuelt arbeid settes i gang. 
 
 
Møteleder orienterte for øvrig under dette punktet om at det ble gjennomført 
dugnad med 8 personer til stede helgen 26-27. september. Arbeidslaget 
lagde to broer av tømmerstokker over to av bekkene i skiløypetraseen 
mellom Nordstul og Søtdalen. 
 
 

f. Øvrige saker 
 

Etter at det formelle årsmøte var avsluttet, kom følgende saker opp: 
 

 
• Vedlikehold Nordstulveien  

 
Medlem tok opp spørsmålet om vedlikehold av Nordstulveien og spesielt et 
betydelig støvproblem. Styret opplyste at tidligere hytteeier hadde en avtale 
om salting, som bør undersøkes hva omfattet. Hvis ikke dette reduserer 
problemet, bør vi ta opp spørsmålet om muligheten for at det legges på 
veigrus, som blir hard og støver mindre. 
 
Det kom også opp et forslag om at grunneier Duesund sørger for hugging av 
småtrær i en 2-3 meter bredde på begge sider av veien for at den skal tørke 
opp bedre. 
 

• Steinbruddet 
 
Medlem tok opp spørsmål om status i arbeidet med å sikre steinbruddet. Det 
er mye aktivitet der for tiden. Styret vil kontakte Notodden kommune vedr. 
regler for sikring av steinbrudd og spørsmål om hvor mye masse det er 
konsesjon/forsvarlig å ta ut. 
 



Styret vil ta kontakt med grunneier om status for vedlikehold vei og 
steinbrudd. 
 

• Mobildekning 
 

Det er tydeligvis store forskjeller mellom hyttene når det gjelder 
mobildekning. Etterlatt inntrykk etter diskusjon på møtet er at Icenett 
fungerer bra og gir den største stabiliteten. 
 

 
• Strøm 

 
Strømkomitéen orienterte ferske nyheter fra arbeidet med å få strøm til 
Nordstul. Det er fremdeles litt for få interessenter til et klart ja, men 
Duesund er nå en klart større pådriver i saken og man tror en positiv 
avklaring vil skje innen nyttår. Styret og strømkomité appellerer til 
medlemmer som kan være interesserte om å ta kontakt umiddelbart. 

 
 

Elin Kartevold takket til slutt alle for fremmøtet. 
           
              
 
 
  

 


