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Protokoll fra 

Årsmøte i Trysilfjell Hytteeierforening 2010 

 
Sted: Velkomstsenteret I Trysilfjellet. 
Tid: Langfredag 2. april 2010 kl. 1700. 
 

1. Åpning og velkomst ved styreleder Halvor Stormoen.  Navneliste ble sendt rundt. 54 
stemmeberettigede møtte av totalt 71 fremmøtte.  Møtet ble erklært gyldig.  
 
Innkalling og dagsorden ble godkjent: 
1. Velkommen ved styret. 
2. Valg av møteleder og referent. 
3. Valg av to personer for medundertegning av protokollen. 
4. Styrets årsberetning for 2009. 
5. Årsregnskap og revisjonsberetning. 
6. Budsjett for 2010. 
7. Vedtektsendring, 2. gangs behandling. 
8. Kloakkavgiften – Trysil kommune – Fullmakt til styret 
9. Valg. 
10. Informasjon om kabel – TV – bredband fra Eidsiva 
11. Destinasjon Trysil - informasjon  
12. Informasjon fra Trysilfjell Utmarkslag  
13. Avslutning. 
 
Av praktiske årsaker ble det bestemt at sakene nr. 10, 11 og 12 skulle behandles 
innledningsvis i årsmøtet, etter sak nr 3, men protokollen følger sakslistens 
nummerering. 

 
2. Halvor Stormoen ble valgt som møteleder og Per Christer Konterud som referent. 
3. Christer Junkergaard (Horisont 28) og Øyvind Solvik (640) ble valgt til å 

medunderskrive protokollen sammen med møteleder. 
4. Årsberetningen for 2009 ble gjennomgått av sekretæren. De vesentligste saker fra 

siste periode ble supplerende kommentert. 
5. Årsregnskapet for 2009 med resultatregnskap og balanse ble presentert av kasserer.  

Pr 31.12.009 var det 619 betalende medlemmer.   
Regnskapet er revidert og godkjent av revisorene.    
Vedtak sak 4 og 5: 
Styrets beretning, samt avlagt regnskap for 2009 godkjennes som foreningens 
årsregnskap og beretning for 2009. Styret meldes ansvarsfrihet. 

6. Forslag til budsjett for 2010 ble gjennomgått og vedtatt.   
Årskontingenten økes fra kr 250 til kr 300. Kostnadsrefusjoner til styret, samt 
fullmakter til styret opprettholdes som tidligere.  Budsjettet legger opp til styrking av 
fond, som kan være nødvendig i visse situasjoner, jf sak 8. Årsmøtet er inneforstått 
med styrets gjeldende fullmakt til å kjøpe konsulenttjenester fra styremedlemmer 
ved behov. 
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7. Vedtektsendring 2.gangs behandling. Oppfølging av vedtak på årsmøtet 10.4.2009: 
Forslaget:  
a. Vedtektenes § 6 første del endres til: ”Foreningens virksomhet ledes av et styre på 

fire til seks representanter.---------” og  
b. språklig justering i § 7: Står i dag ”—dannes---”, endres til § 7 ”Foreningens firma 

tegnes av to styrerepresentanter i fellesskap.”  
Forslaget ble enstemmig vedtatt, og innarbeides i vedtektene. 
 

8. Kloakkavgiften – Trysil kommune – Fullmakt til styret. 
Styreleder redegjorde for saken, som også er omtalt i styrets årsberetning.  
For 2010 har Trysil kommune vedtatt en økning i kloakkavgiftens fastledd som for 
hytteeierne er økt med hele 145,9 % mens de fastboende har fått økning på 44,6 %. 
Denne delen av avgiften var tidligere lik for hytteeiere og fastboende.  Begrunnelsen 
er behov for nytt renseanlegg, særlig knyttet til økning i turismen.  Kommunen har 
utøvd skjønn ved vurdering av kostnadsfordelingen. Jurist i Norges Hytteforbund 
(NHF) har avgitt en betenkning. Det må vurderes om kommunens skjønn går ut over 
likhetsprinsippet og selvkostkravet og rammene for skjønnsutøvelse. Det er gitt råd 
om videre saksgang. Saken behandles sammen med Fageråsen Hytteeierforening. 
Styret har i brev til kommunen gjort det klart at pålagte økninger som skyldes 
lovendringer kan aksepteres, men ikke forhold som skal være dekket av de 
tilknytningsavgifter vi har betalt. Eksisterende hytteeiere skal ikke betale for fremtidig 
turisme og økt utbygging som kommunen måtte beslutte. 
Følgende ble vedtatt: 
Representantene på årsmøtet gir styrets medlemmer fullmakt til å gjennomføre de 
råd som er gitt fra NHF. Ut over budsjett og fullmakter kan fondsmidler benyttes til 
denne saken.  

 
9. Valg: Terje Flaatrud (889) gjorde rede for valgkomiteens arbeid og ledet valget.  

Følgende ble foreslått for kommende periode: 
 
Styreleder:  Halvor Stormoen  (80)  Gjenvalg 
Styremedlemmer Ingun Aalborg Aas  (562) Gjenvalg 

Karianne Syversen  (988A) Ny   
Britt Gundersen  (569) Ny  
Morten Thomsen  (457) Ny 
 

Varamedlemmer: 1. Truls Røise  (849) 
2. Rune Viermyr (637) 
3. Anders Endreson (636) 

 
Revisorer:  Tove Haugen   (303) 
   Inger Rotneberg Gjerdrum (393) 
Vara-revisor:  Gunnar Skjæret  (198) 
   Anne Svenneby  (      ) 
 
Valgkomiteen redegjorde for at det er lagt til grunn at leder og kasserer fortsetter, 
mens styret konstituerer seg selv for de øvrige funksjoner. 
Styreleder tok ordet og bekreftet at han var villig til å fortsette ett år til, særlig med 
bakgrunn i saken om kloakkavgift, og nye kontakter som nettopp er etablert. Det er 
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viktig med overlapp i disse sakene. Han pekte dessuten på at det var en forutsetning 
fra hans side, at årsmøtet hadde godkjent at bruk av arbeidstid kunne belastes som 
konsulentbistand i henhold til budsjettvedtaket og vedtak i saken om kloakkavgift, 
etter styrets nærmere vurdering. 
 
Årsmøtet vedtok deretter ved akklamasjon valg av alle kandidater i henhold til 
forslaget. De som trer ut av tillitsverv ble takket for innsatsen. 

 
 Til valgkomité ble deretter følgende foreslått av årsmøtet og enstemmig valgt: 
    Terje Flaatrud   (889) 

Christer Junkergård  (Horisont 28) 
Recep Ozeke   (330) 
Ingun Aalborg Aas  (562) (styrets representant) 

 
10. Informasjon om kabel – TV – bredband fra Eidsiva. 

Svein Gryti fra Eidsiva Bredbånd AS ga de fremmøtte en redegjørelse om betydelige 
oppgraderinger og leveranseproblemer de har hatt i Trysilfjellet, etter at anlegget ble 
overtatt. Man mener nå å ha løst det meste, og har fokus på service og tilgjengelighet 
fremover. Redegjørelsen, med svar på mange spørsmål fra salen, ble tatt til 
orientering. 

11. Destinasjon Trysil – informasjon. Jan Hatten orienterte de fremmøtte om 
virksomheten, med fokus på å styrke helårsturismen i Trysil. Informasjonen ble tatt til 
orientering.  

12. Informasjon fra Trysilfjell Utmarkslag. Daglig leder Torbjørn Amdahl ga de fremmøtte 
en grundig presentasjon av Utmarkslagets ansvarsområder og oppgaver, og 
forestående opprusting av infrastruktur og nyinvesteringer. Presentasjonen ble tatt til 
orientering. 
 

13. Avslutning. Styreleder takket for tilliten og fremmøte, og orienterte om pågående saker 
for videre oppfølging av det nye styret. Det tas fortsatt sikte på et sommerbrev med 
informasjon sammen med kontingentinnkrevingen for 2010. Det ble for øvrig vist til 
foreningens hjemmeside www.hyttaitrysil.no som er hovedkanalen for informasjon til 
hytteeierne.  
 
Årsmøtet ble hevet kl 1900. 
 
Protokollen er en bearbeidet utgave etter utkast fra referenten. 
 
Godkjent, Trysil/Oslo 18.mai 2010. 
 
 
_(sign)_______________ 
Halvor Stormoen (80)   
Møteleder 
 
 
_________(sign)______________  ______(sign)______________ 
Christer Junkergaard (Horisont 28)  Øyvind Solvik (640) 


