Protokoll fra

Årsmøte i Trysilfjell Hytteeierforening 2009
Sted: Velkomstsenteret I Trysilfjellet.
Tid: Langfredag 10. april 2009 kl. 1700.
1. Åpning og velkomst ved styreleder Halvor Stormoen. Navneliste ble sendt rundt. 44
stemmeberettigede møtte av totalt ca 65. 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 2008.
5. Årsregnskap og revisjonsberetning.
6. Budsjett for 2009.
7. Forslag til vedtektsendring, styret økes med ett medlem.
8. Valg.
9. Informasjon om medlemsundersøkelsen.
10. Informasjon om nye hjemmesider – web.
11. Kabel-TV henvendelse fra Eidsiva til hytteeierne.
12. Informasjon fra Trysilfjellet Alpin AS – Skistar.
13. Avslutning.
2. Halvor Stormoen ble valgt som møteleder og Brede Svenneby som referent.
3. Christer Junkergaard (441) og Tove Haugen (303) ble valgt til å medunderskrive
protokollen sammen med møteleder.
4. Årsberetningen for 2008 ble gjennomgått av sekretæren. Styreleder gikk gjennom
effekten av årets innsats, som er vesentlig for hytteeierne på mange områder.
5. Årsregnskapet for 2008 med resultatregnskap og balanse ble presentert av kasserer.
Pr 311208 var det 589 betalende medlemmer. Regnskapet er revidert og godkjent av
revisorene. Årsberetning og regnskap ble godkjent. Styret meldes ansvarsfrihet.
6. Forslag til budsjett for 2009 ble gjennomgått og vedtatt. Årskontingenten økes fra kr
200 til kr 250. Kostnadsrefusjoner til styret, samt fullmakter til styret opprettholdes
som tidligere.
7. Forslag til vedtektsendring ble gjennomgått. Styret og valgkomiteen pekte på behov
for litt større fleksibilitet i styresammensetningen. Forslaget: Vedtektenes § 6 første
del endres til: ”Foreningens virksomhet ledes av et styre på fire til seks
representanter.---------” og språklig justering i § 7: Står i dag ”—dannes---”, endres til
§ 7 ”Foreningens firma tegnes av to styrerepresentanter i fellesskap.” Årsmøtet
10.april 2009 vedtar de foreslåtte endringer, og ber styret besørge at vedtaket
fremlegges på nytt møte i henhold til vedtektenes § 8.” Forslaget ble vedtatt mot en
stemme. Dette medlem mente det var uheldig å ha mulighet for partall i antall
medlemmer i styret, da det kunne føre til uheldige situasjoner hvor styreleders
dobbeltstemme ville avgjøre avstemminger. Forslaget til vedtektsendring må endelig
behandles på årsmøte for 2009. Inntil da møter 1. Vararepr. fast på styremøter.
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8. Valg: Terje Flaatrud (889) gjorde rede for valgkomiteens arbeid og ledet valget.
Følgende ble foreslått og valgt for kommende periode:
Styreleder:
Styremedlemmer:

Halvor Stormoen
(80) Gjenvalg
Aage Kalsæg
(516) Gjenvalg
Ingun Aalborg Aas
(562) Gjenvalg
Petter Pintzow
(301) Gjenvalg
Per Christer Konterud
(417) Ny

Varamedlemmer:

Bjørn-Sigurd Johansen
Rune Viermyr
Anders Endreson

(639) møtende vara. Ny
(637) Gjenvalg
(636) Gjenvalg

Revisorer:

Tove Haugen
Inger Rotneberg Gjerdrum
Gunnar Skjæret

(303) Gjenvalg
(393) Gjenvalg
(198) Gjenvalg

Vararevisor:

Foreslått av årsmøtet:
Valgkomite:
Kjell Konterud
Christer Junkergård
Terje Flaatrud
Brede Svenneby

(376)
(441)
(889)
(989)

Valgkomiteen redegjorde for at det er lagt til grunn at kasserer fortsetter, at Per
Christer Konterud har sagt seg villig til oppgaven som sekretær, og at møtende vara
Bjørn-Sigurd Johansen har sagt seg villig til å tre inn i styrelederoppgaven fra årsmøtet
2010. Dette er ikke bindende for årsmøtet. Med unntak av ledervalget konstituerer
styret seg selv mht oppgavefordeling.
Styreleder viste til behov for rotasjon, og presiserte at han aksepterte gjenvalg på
bakgrunn av de opplysninger valgkomiteen la frem. Han opplyste også om at han er
kandidat til styret i Norges Hytteeierforbund på deres årsmøte.
Samtlige ble deretter valgt ved akklamasjon. Avgående sekretær ble takket for
innsatsen, og styreleder takket for tilliten på vegne av det nye styret og seg selv.
9. Informasjon om medlemsundersøkelsen:
Halvor Stormoen redegjorde og viste elementer fra spørreundersøkelsen.
Medlemsundersøkelsen ble gjennomført med svært god oppslutning. Elementer fra
undersøkelsen er benyttet i høringsuttalelse til forslag til kommuneplan, som er lagt
ut på hjemmesiden vår. Her vil et sammendrag av undersøkelsen senere bli lagt ut.
10. Informasjon om nye hjemmesider – web:
Møteleder informerte. Den nye siden er nå operativ med ny plattform, ny lay out og
nye løsninger. Hytteboka kan benyttes direkte av medlemmene. Årsmøtet bekreftet
at styret har fullmakt til å etablere løsninger for reklame på foreningens hjemmesider,
www.hyttaitrysil.no, jf også budsjettpost for dette. Det er også lagt til rette for en
hjemmeside som kan være portal til alle hytteeierforeninger i Trysil.
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11. Kabel-TV: Henvendelse fra Eidsiva til hytteeierne:
Eidsiva Bredband AS har sendt ut en spørreundersøkelse til alle hytteeierne, som
leverandør av kabel-TV i hytteområdet. Mange har reagert på opplegget og de
tilbudte løsningene, som ikke aksepteres. Styret har fått henvendelser om saken, og
har hatt dialog med Eidsiva. THF vil, sammen med Fageråsen Hytteforening, gå i
nærmere forhandlinger med Eidsiva Bredbånd med sikte på en akseptabel løsning.
Årsmøtet støtter styrets initiativ. Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å forhandle en
løsning med Eidsiva sammen med Fageråsen Hytteeierforening.
12. Informasjon fra Trysilfjellet Alpin AS – Skistar :
Adm. Direktør Helge Bonden i Trysilfjellet Alpin AS redegjorde for Skistar generelt og
om Trysilfjellet spesielt. For Skistar er salg av skipass jobb nummer 1, og genererer 52
% av omsetningen. Heiskapasiteten i Trysilfjellet er ca 14 000/dag og taket ble nådd
Langfredag. Skistar sine planer i Trysil framover er nytt restaurantbygg mellom
toppstasjonene til Li- og Fjellekspressen. Mål for byggestart er 2010. Ny stolheis i
området ved Skihytta planlegges åpnet i 2011-12 og ny Hesten før dette. Det
arbeides for å reetablere bussforbindelsen Trysil-Sälen. Skistar arbeider for ny
flyplass i Rörbäcksnäs. Den skal være stor nok til å kunne ta i mot fly med 250-300
passasjerer.

Årsmøtet ble hevet kl 1910.
Trysil, 10. april 2009.

Brede Svenneby/referent

________________
Halvor Stormoen (80)
Møteleder

__________________________
Christer Junkergaard (441)

__________________
Tove Haugen (303)
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