Protokoll fra årsmøte 2021 på Radisson Blue 15. april 2022 kl 16
Styreleder John Johansson introduserte destinasjonssjef i Skistar Trysilfjellet,
Gudrun Sanaker Lohne, som redegjorde for Skistars utviklingsplan i fjellet.
Fra salen ble det oppfordret til informasjon/skilting om hvordan bevege seg ved avstiging
av skiheiser. Sikkerheten føles ikke ivaretatt.

1. Velkommen ved styret
Åpning og velkommen ved styreleder John Johansson.
Det var i overkant av 40 frammøtte og møtet ble lovlig satt.

2. Valg av møteleder og referent
Arne Matre ble enstemmig valgt til møteleder og Anne Svenneby til referent.

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Jürgen Cabanis, hytte 643 og Lasse Mathiesen, hytte 644, ble enstemmig valgt til å
signere protokollen sammen med møteleder.

4. Informasjon fra styret
4.1 Vegnavnsaken
Nestleder, Edgar Dønåsen, informerte om hva som har skjedd og til tross for bred innsats
fra styret ser vi oss nødt til å legge saken død. Styret vil i stedet jobbe for en elektronisk
løsning.
Halvor Stormoen viste til et annet hytteområde som hadde vunnet sin kamp mot en
kommune og oppfordret styret til å ikke skal gi seg.
Vedr skilt om «barn leker» som er etterlyst tidligere skulle disse vært på plass i høst.
Utmarkslaget har lovet å få de oppført så fort grunnforholdene tillater det.
4.2 Fiber og 5G
Styremedlem Gert Tougård informerte fra møter med Eidsiva Bredbånd som vil tilby fiber
til alle hytteeiere ila 2023 og Telia som vil sette opp master og tilby 5G.

5. Styrets årsberetning 2020
Årsberetningen, som er å finne på hyttaitrysil.no, ble gjennomgått av møteleder og så
enstemmig vedtatt.
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Daglig leder i Utmarkslaget, Torbjørn Amdal, informerte om Utmarkslagets utvikling
gjennom 50 år og videre planer. Tynning og avskoging i hytteområdet ble spesielt nevnt.

6. Regnskap 2021 og budsjett 2022
Foreningens regnskapsfører er Sylvia Nergård, Trysil Økonomisenter.
Styreleder gjennomgikk regnskap og budsjett som begge ble godkjent.
7. Valg
Valgkomiteen har bestått av Rune Bjørnstad, hytte 938 og styrets representant
Arne Matre.
Rune Bjørnstad presenterte valgkomiteens forslag og nye kandidater:
leder
nestleder
sekretær
styremedlem
styremedlem
styremedlem

hytte
hytte
hytte
hytte
hytte
hytte

147
804
459
688
471
532

gjenvalg (2014)
ny 2021
gjenvalg (2010)
gjenvalg (2018)
ny 2021
ny 2021

Ole Grønvold
Terje Andersen

vara
vara

hytte 914
leil S, Horisont

ikke på valg (2020)
ny 2021

Arne F. Bergman
Ingun Aalborg Aas

revisor 1
personlig vara

hytte 610
hytte 562

ikke på valg (2020)
ny 2021

Bjørn Røsten
Lene Mari Skjæret

revisor 2
personlig vara

hytte 910
hytte 198

ikke på valg (2020)
gjenvalg (2016)

Årsmøtet vedtok ved akklamasjon valg av alle kandidater i henhold til forslaget.
Til valgkomite ble deretter følgende foreslått av årsmøtet og enstemmig valgt:
Rune Bjørnstad, hytte 938, Arne Matre, hytte 1000 og Gert Tougård (styrets
representant).
8. Avslutning
Styreleder takket av de som går ut av styret samt revisorer med gavekort.

Møtet ble avsluttet kl 1800
Anne Svenneby, referent

Godkjent 19. april 2022
______________________
Arne Matre

_____________________
Jürgen Cabanis

_______________________
Lasse Mathiesen
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John Johansson
Øystein Nordal
Anne Svenneby
Gert Tougård
Tom Nordby
Ronald Slaatmo
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