
Referat fra årsmøte i Stakkstølie Nord Hytteforening på Bergo Hotell 24. mars 

2016 

Møtet samlet i alt 17 deltakere og ble ledet av styreleder Knut Francke 

1. Ny regulering av hyttefeltet 

Det ble redegjort for innholdet i ny regulering av tillatt tomteutnyttelse, som ble gjort 

gjeldende fra høsten 2015.   På grunnlag av egen mailkontakt med kommunen tolker 

styreleder den nye reguleringen slik at hytteeiere med fullt utnyttet (uten 

biloppstillingsplass) og mindre tomt enn 1200 m2, har adgang til å sette opp inntil 36 m2 

garasje/biloppstillingsplass, selv om det samlet BYA derved vil overskride 15 %.   

2. Utlagte klopper 

I tråd med vedtak på fjorårets årsmøte har hytteforeningens styre besørget anskaffelse og 

utlegging av klopper, slik at man om sommeren kan komme seg tørrskodd fra hyttefeltet og 

opp til merket sti rundt Garlimyrene.  En hytteeier har påpekt at kloppene er lagt over hans 

ubebygde tomt.  Mailkorrespondanse med vedkommende hytteeier tolkes dithen at 

kloppene kan forbli liggende inntil tomten eventuelt skal bebygges. 

3. Regnskap for foreningsåret 2015/2016 

Regnskapet viser at saldo på hytteforeningens bankkonto er redusert med vel kr. 20.000 til 

kr. 69.592,48, som følge av utlegg i forbindelse med søknad om omregulering og til 

anskaffelse og utlegging av klopper.    Regnskapet ble vedtatt. 

Antall betalende medlemmer i hytteforeningen er 47, omtrent uendret fra året før. Det ble 

nevnt at ca. 20 hytteeiere på feltet derved ikke er medlemmer av hytteforeningen, og 

styreleder oppfordret medlemmene til å markedsføre hytteforeningens arbeid, som er til 

nytte også for ikke-medlemmer.   Styret vil vurdere muligheten for en skriftlig henvendelse 

til hytteeiere som ikke er medlemmer av hytteforeningen. 

4. Årsberetning for 2015/2016 

Styreleder påpekte en inkurie i utsendt årsberetning. Gjeldende utnyttelsesgrad skal rettes 

til «…15 % BYA inklusiv 36 m2 biloppstillingsplass».   Årsberetningen ble vedtatt. 

5. Fastsettelse av kontingent for 2016/2017 

Styrets forslag om uforandret årskontingent, kr. 200, ble vedtatt. 

6. Valg av styre 

I henhold til hytteforeningens vedtekter velges styremedlemmene for ett år, og samtlige 

styremedlemmer var derved på valg. Det ble opplyst at alle medlemmene av 

hytteforeningens styre var villige til å fortsette, at Knut Francke riktignok ønsket avløsning 

som styreleder, men at Torunn Holst hadde sagt seg villig til å overta styrelederrollen.  Det 

fremkom ingen forslag på andre kandidater, og hele styret ble derved enstemmig gjenvalgt.  



Det nye styret består derved av Torunn Holst (styreleder), Erik Garaas, Ole Andreas Solberg, 

Gro Sommerfelt Karlsen, Dag Mathisen og Knut Francke. 

Torunn Holst takket Knut (og Ellen) Francke spesielt for arbeidet med omreguleringen og 

overrakte blomster. 

7. Eventuelt 

Styret ble bedt om å klargjøre ordningen med brøytepinner i snøen ved private innkjørsler 

som skal måkes. 

Styret ble bedt om å foreta en ny vurdering av om rimelighetsbetraktninger kan benyttes til 

å få redusert prisen for vedlikehold og klargjøring av veiene på hyttefeltet. 

8. Orientering om aktuelle spørsmål ved styreleder i Beitostølen Vel, Erik Garaas 

Erik Garaas orienterte om aktuelle saker og besvarte en rekke spørsmål.   Av hensyn til 

hytteforeningens økonomi hadde Erik frasagt seg foreningens sedvanlige oppmerksomhet til 

(eksterne) kåsører på årsmøtet og ble takket med varm applaus. 


