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Referat fra styremøte i Beitostølen Vel 
Dato:  22.08.11 
Sted:  Basaltveien 45, Eiksmarka, hos Nils Herman Hornnæss 
 
Til stede: Ragnar Andersen,  Nils Herman Hornnæss, Erik Garaas, Hans Petter Fernander og  Kjerstin 

Paaske (ref.) 
Forfall:  Christian Løverås 
 
Etter en kort presentasjon av styremedlemmene ble følgende behandlet: 
 

1. Konstituering av styret 
Medlemslister 
Siste ajourførte versjon er fra mai 2010. Hans Petter bruker Mamut-systemet som BV har kjøpt tidligere, 
men ikke brukt, til å få ajourført medlemsregisteret.  Oversikt fra 2010 suppleres med info fra 
regnskapsbilag for innbetalinger, samt kopi av de e-poster Nils Herman har sendt til tidligere kasserer ang 
inn- og utmeldinger. Kontingentvarsel for 2011 sendes ut nå.  For 2012 sendes varsel ved årsskiftet, med 
betalingsfrist 1. mars. 
Frivillighetsregisteret, Brønnøysund 
Erik sørger for registrering av endringer i styret.  Erik registreres som kontaktperson. Han sender også inn 
endrede vedtekter. 
EDB-ansvarlig 
Avtalen med Harald Evensen forlenges til 31.12.11.  E-poster til BV formidles fra Harald til Nils Herman. 
Ragnar undersøker om e-poster kan sendes direkte til ham.  Christian har sagt seg villig til å være support 
for EDB, ikke daglig kjøring/trafikk. 
Saksansvarlige 
- Oppfølging av kommunedelplanen. Dette et kollektivt ansvar, fordelt på hvor man har hytte.  

Styremedlemmene holder hverandre orientert om hendelser/utvikling. 
- Medlemsdrive. Ragnar sender ny versjon på høring før invitasjonsbrevet sendes til div. lokale vel- og 

hytteeierforeninger på Beitostølen. 
- Hundeluftegård-prosjektet. Nils Herman følger dette opp og anmoder Ole Jacob Haaland om å overta 

oppfølgingen i kontakt med Jeger- og fiskeforeningen. 
- Geiteprosjektet. Ansvar for oppfølging til Bjørn Wangen.  Fremdeles mye uavklart. 

 
2. Referat  fra årsmøtet 

Gjennomgått.  Legges ut på web-siden.  Valg av valgkomité og revisor ble ikke behandlet i årsmøtet.  
Enighet om at Ragnar tar kontakt med Jan Storbraaten for å avtale at han påtar seg vervet i valgkomité 
og som revisor også dette året.  Informasjon om ny styresammensetning legges ut på web-siden. 
 

3. Økonomi – regnskap 
Hans Petter avtaler med Storbraaten for å få fjorårets regnskap revidert.  Det har ingen hensikt å 
utarbeide budsjett for inneværende periode, men det utarbeides budsjett for neste år som fremlegges 
på årsmøtet i 2012. Kun 22 medlemmer har betalt kontingent for 2011.Fforventet  at innbetalinger 
kommer etter utsendelse av varsel nå. 

 
4. Invitasjonsbrevet om kollektivt medlemskap 

Flere innspill om innholdet i brevet, bl.a. begynnelsen og den økonomiske siden av å etablere en 
paraplyorganisasjon.  Ragnar omformulerer brevet og sender det på høring.  Siste frist for tilbakemelding 
fredag 26.8.   
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5. Eventuelt 
- Christian kan hjelpe oss med masseutsendelser. mailchimp kan være et egnet program. 
- Vi bør vurdere bruk av Facebook.  Christian kan tilrettelegge og styre dette.  Blir tema på neste 

styremøte. Nettadresse til Facebook fra Ragnar til alle, slik at vi kan lære mer om tema. 
- Ragnar har hatt samtale med Erik Gjerdalen.  Kommunen anser styret i BV som representant for 

hytteeiere på Beitostølen.  Positivt at kommunen er orientert om styresammensetningen til enhver 
tid. 

- Policydokumentet på websiden.  Ajourført i 2010, men med mulige endringer bør dette erstattes på 
sikt.  Forslag om å fjerne det fra nettet nå.  Nils Herman tar kontakt med Harald om dette. 

- Erik sender endrede vedtekter til Brønnøysund. 
- Forslag om å avholde ekstraordinært årsmøte i påsken 2012. 
- Neste styremøter:  Mandag 17. oktober og mandag 21. november hos Nils Herman kl. 19.00.  

 
 
 
 
 
KP 25.08.11. 
 

 
 
 


