
 

 

 

 

Referat 
 

Møte: Styremøte  

Beitostølen Vel 

Tilstede: Styreleder: Nils Herman Hornnæss,  

Nestleder:  Erik Garaas,  

Styremedlemmer: Hans Petter Fernander, 

Paul Martens Røthe  

 Tidspunkt: 11.06.2014 

Møteleder:  NHH 

Referent: EG Forfall: Knut Sem, Kjersti Lohne Enersen 

 

Agenda: 

1. Referat fra forrige møte 

2. Forberedelse til møtet med kommunen på Tingvang 20. juni 

3. Forberedelser til årsmøtet 9. august 

4. Løypeforeningen, årsmøte og valg 

5. Eventuelt 

Under eventuelt ble det meldt tre saker:  

-  Ny løsning for våre hjemmesider på nettet 

-  Etablering av Hytteforening i Stakstølie Sør 

-  Regnskap pr juni 2014 

 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 

 

1. 

 

Referat fra forrige møte 

Referatet har vært sirkulert og kommentarer er 

  



 innarbeidet, og anses derfor godkjent.  

 

2. Forberedelse til møtet med kommunen på Tingvang 

20. juni 

Styret diskuterte forberedelsene til møtet hvor NHH og KLE 

deltar på våre vegne. Det er viktig at vi gjennom dette 

møtet får klarlagt hvilke hensyn som er viktige for 

kommunen i planleggingen av Størtjednliheisen og hvilken 

prosess som det legges opp til i den videre saksbehandling. 

Herunder hvordan BV og de berørte hytteeiere får adgang 

til foreliggende informasjon og planer, samt adgang til å 

uttale seg underveis. Vi legger til grunn at kommunen er 

kjent med BVs synspunkter på de foreliggende planer og 

prosessen hittil. 

  

3. Forberedelser til årsmøtet 9. august 

Materiale til årsmøtet har vært sirkulert blant styrets 

medlemmer og ansees godkjent og klar til utsendelse i 

løpet av uken. HPF har gjort en meget god jobb med å 

fremskaffe e-mail adresser til medlemmene, så i år er det 

kun 25 stykker som skal ha papirene i posten. EG sender 

kopi av materialet til ordføreren og NHH følger opp Erik 

Grønolen som er ønsket som den andre foredragsholderen 

på møtet. 

  

4. Løypeforeningen, årsmøte og valg 

Løypeforeningen har årsmøte 20. juni og NHH orienterte 

om de pågående diskusjoner om styresammensetning og 

aktivitet. Fra BVs side er det enighet om å videreføre 

nåværende representasjon i styret; EG som styremedlem 

og NHH som varamedlem 

  

5. Eventuelt 

Det nåværende redigeringsverktøy for BVs hjemmesider 

fases ut slik at nytt redigeringsverktøy må anskaffes. 

Sammen med generell utilfredshet med Uniwebs løsning 

har det gitt foranledning til å se på tilbud fra alternative 

leverandører. Daldata har gitt forslag til en god løsning, 

men før beslutning tas vil Uniweb bli bedt om å komme 

med et tilbud basert på et nytt redigeringsverktøy. EG får 

fullmakt til å velge leverandør når de aktuelle tilbud er 

innhentet. Fordi det nåværende redigeringsverktøy (som 

  



fases ut) har vært gratis, vil kostnadene uansett modell som 

velges bli vesentlig dyrere enn i dag (anslagsvis kr 10.000 pr 

år). I tillegg kommer kostnader til konvertering etc. En ny 

løsning vil måtte tilpasses de krav til Universell Utforming 

som vi må innrette oss etter i fremtid.  

NHH orienterte om planer og aktiviteter for etablering av 

Stakkstølie Sør Hytteforening. Dersom denne blir etablert 

og blir medlem av BV kan det gi en økning av medlemstallet 

på i størrelsesorden 100 hytter. 

HPF hadde sendt ut regnskap pr. juni som viser et resultat i 

samsvar med budsjett. Kasserer ble berømmet for god 

kontroll med BV økonomi og regnskaper, noe som også 

resulterte i en meget tilfredsstillende revisjonsberetning. 

    

 

 

 


