Styrets årsberetning for 2018
Siden årsmøtet 30. mars 2018 har styret hatt følgende sammensetning:
Styreleder:

John Johansson, hytte 147

Nestleder:

Edgar Dønåsen, hytte 331

Sekretær:

Anne Svenneby, hytte 459

Styremedlem:

Arne F. Bergman, hytte 610
Rune Bjørnstad, hytte 938
Gert Tougard, hytte 688

Vara Torgald Sørli, hytte 169, har i perioden sagt fra seg sitt verv av personlige grunner.
Revisor 1: Tove Haugen, hytte 303, personlig vara: Lene Mari Skjæret, hytte 198
Revisor 2: Erling Gramstad, hytte 206, personlig vara: Heidi Sveen, hytte 878
Valgkomite: Arne Matre, hytte 1000, Anne Svenneby, hytte 459 (styrets representant),
Vakant
Styret har siden forrige årsmøte hatt tre styremøter i tillegg til kontakt på mail og
telefon.
Som tidligere år har vi deltatt på kommunens møte med alle hytteeierforeninger i Trysil.
6. oktober arrangerte foreningen et godt besøkt medlemstreff på Skihytta hvor ulike
aktører i fjellet fortalte om sine virksomheter.
Deltaljreguleringsplan for gangveg langs Vestbyvegen – Mosetra 2 til
Knettsetervegen
Foreningen ønsker gangvegen velkommen. For at den skal komme alle på Sørsiden til
gode vil vi jobbe for at den i stedet starter ved Solsiden.
Offisiell adresse
Etter siste årsmøte har følgende skjedd:
På seinsommeren skrev vi via advokat til Sivilombudsmannen og redegjorde for de
ulemper og vanskeligheter vi opplever etter at vegnavnene er fjernet.
Sivilombudsmannen avslo å behandle saken.
Vi forsto det slik at avslaget kom som følge av at avgjørelsen lå for langt bak i tid.
Foreningen har etter dette igjen forsøkt å få i stand møte med kommunen for å finne
løsninger. Kommunen svarte med at de ikke hadde anledning til å møte oss.
Etter innslag i Dagsrevyen 27. februar og Østlendingen 1. mars har kommunen endret
oppfatning og begynt undersøkelser for å løse problemet.
Det er vårt håp at vi kan komme med ny informasjon på årsmøtet.
Trysil, 28. mars 2018
John Johansson

Edgar Dønåsen

Gert Tougård

Rune Bjørnstad

Arne F. Bergmann

Anne Svenneby

