
 

www.beitostølenhytteforening.no  /  e-post: post@beitostølenhytteforening.no 

Årsmøte Beitostølen Hytteforening 

8.8.2020 kl 1700 på Bergo hotell i Villmarksalen 

Saksliste 
Godkjenning av Innkalling  

1. Valg av møteleder og referent 

2. Valg av medundertegnere på møteprotokoll 

3. Gjennomgang av Årsberetning 2019 - 2020 

4. Regnskap pr 31.12.2019 og Budsjett 2020 

5. Fastsettelse av medlemskontingent 

Styret foreslår uendret kontingent, kr 100. 

6. Behandling av forslag til vedtak. Eventuelle forslag til saker ettersendes. 

7. Valg  Innstilling fra Valgkomiteen 

Valg av medlemmer til styret 

Valg av medlemmer til Valgkomite 

Valg av revisor 

 

Sakspapirer er sendt ut til medlemmer med kjent e-postadresse og lagt ut på foreningens 

hjemmeside. Innkalling er varslet på foreningens Facebookside den 11.6.2020.  

Vi legger opp til at møtet kan avholdes som et fysisk møte med god avstand, god 

håndhygiene og ingen servering slik at nødvendige smittevernhensyn ivaretas 

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret tilgjengelig innen 

15.7.2020. Forslag til vedtak sendes styret ved e-post: petter.a.knudsen@gmail.com. 

 

Kollektivt innmeldte medlemmer fra Haugsynlie, Lomtjednlie, Stakkstølie Nord, Stakkstlie 

Syd og Tjednbakkhaugen har møterett. Enkeltmedlemmer må ha betalt kontingent for 2020 

for å kunne stemme. 

 

Beitostølen, 10.6.2020. 

 

Styret 

 

 

http://www.beitostølenhytteforening.no/
mailto:post@beitostølenhytteforening.no
mailto:petter.a.knudsen@gmail.com


PUNKT 3  

Årsberetning for Beitostølen Hytteforening (BHF) 2019 - 2020 
 

1 Styret 
Styresammensetning og tidsperiode  

Petter A. Knudsen   Styreleder 2019 - 2021 

Erik Garaas   Nestleder 2019 - 2021 

Erik Borch-Nilsen  Kasserer 2019 - 2021 

Knut Sem   Medlem 2018 - 2020 

Grete Marit Weea  Medlem 2018 - 2020 

Ebba Wannag   Medlem 2018 - 2020 

Styret har hatt 5 styremøter i perioden august 2019 – juni 2020. Styrereferat gjøres 

tilgjengelig for alle på foreningens hjemmeside og omtales på foreningens Facebookside.  

Målsetning 
Styret ønsket å ha fokus på følgende saker etter siste årsmøte i 2019. 

• Få til en bedre og aktiv dialog med kommunen gjennom en samarbeidsavtale og 
muliggjøre bedre at BHF kan være en interessant partner for kommunen. 

• Se på muligheter for å kunne forbedre representativiteten blant hytteeierne 

(deltidsinnbyggerne) og derigjennom få en bedre slagkraft. 

• Sikre god drift og økonomi for Løypeforeningen gjennom å påvirke kommunen til å 

bruke deler av eiendomsskatten lokalt på Beitostølen til direkte glede for hytteeierne 

og fastboende. 

 

2 Medlemsoversikt  
31.12.2017 = 323  31.12.2018 = 351 31.12.2019 = 394 

Registrerte medlemmer pr 1.6.2020  

Kollektive medlemmer   

Stakkstølie Syd 97 

    Stakkstølie Nord   47 

    Haugsynlie  59 

    Lomtjednlie  43 

    Tjendbakkhaugen 21 

    Hegge I og Hegge II 52 

    Totalt              314 

Individuelle medlemmer              110 

TOTALT                 429 

 

 

 

 

 



3 Samarbeidsavtale med kommunen 
Samarbeidsavtale med Øystre Slidre Kommune ble signert 31.12.219 av 8 lokale 

hytteforeninger etter et innledende møte som BHF tok initiativet til den 18.11.2019. 

Nytt møte ble holdt den 25.5.2020, og det er nå 13 hytteforeninger som er tilsluttet avtalen 

med kommunen. 

Kommunen har som overordnet visjon for sitt arbeide «Rein naturglede» noe alle 

hytteforeningen gir full tilslutning til. 

Disse hytteforeninger er: 

▪ Rensend Vel                                            

▪ Midthøgde & Søndre Rennsenn Vel 

▪ Luskeråsen Vel 

▪ Blilie Hytteforening 

▪ Javnlie Hytteforening 

▪ Vangsjøen Vel 

▪ Øystre Beitostølen Vel  

▪ Øyangen Vel   

▪ Garlivegen Hytteeierforening  

▪ Juvike Vel 

▪ Lykkjetjedn Hyttevelforening 

▪ Beitostølen Hytteforening 

▪ Grønolia Hytteforening 

Totalt representerer vi nå 1130 medlemmer. Potensialet er fortsatt stort da det i kommunen 

er registrert 4100 hytter hvorav 1650 er lokalisert på Beitostølen. 

 

Samarbeidsavtalen med kommunen har fokus på følgende saker: 

• Naturressurs og stølsdrift 
Gjenåpning av seterlandskap og seterdrift 
Vedlikehold av historiske stier og løyper 

• Reguleringsplaner  
BHF og de lokale hytteforeninger vil på aktiv mulighet til å være med på 
høringer vedr. hytteutbygging i vårt område, og erfaringen fra 
utbyggingsplanen for Garli, som ble stoppet etter aktivt innspill fra Garlivegen 
Hytteforening og BHF i 2019, viser at det er viktig at vi får anledning til å 
komme med konstruktive innspill til omreguleringer. 
Vi vi derfor følge opp følgende: 

▪ Definisjon og forståelse av Fjellgrenser og hvor dette går i dag. 

▪ Avklaring av områder som er Vernet 

▪ Avklaring av områder som tilhører status LNFR og hvilke 

reguleringspolitiske regler som gjelder for slike områder 

▪ Områder som er pr. dato regulert for hytteutbygging og hvilke 

begrensninger som gjelder mht. % andel bebygd areal (BYA)  

▪ Tettstedsutvikling for Beitostølen  

 

 

 



• VA planer 

Dette er i hovedsak ikke relevant for de fleste hytteområder på Beitostølen, 

men meget viktig for tilknytningsavgift i områder uten kommunalt vann og 

kloakksystem.  

 

• Revisjon av kommunens Samfunnsplanlegging 2020-2030 

Vi inviteres til å komme med innspill på saker som er relevante for hytteeierne 

eller deltidsinnbyggerne knyttet til den revisjon som nå skal gjennomføres av 

det de kaller Samfunnsplanlegging. 

Dette omfatter bla.: 

▪ Helsetjenester og beredskap overfor deltidsinnbyggeren 

Erfaringen fra Coronasituasjonen og hyttebesøksforbudet tilsier at 

kommunen må oppdatere sitt beredskapsnivå. 

Det interkommunale samarbeidet gjennom Fagernes helsesenter står 

derfor sentralt. 

▪ Hytteutbygging og hyttepolitikk 

▪ Bredbåndsutvikling i hytteområder 

▪ VA 

▪ Sikring av drift for løypeforeninger 

▪ Bruk og fordeling av eiendomsskatten til hytterelevante formål  

 
• Drift av Beitostølen Løypeforening 

Dagens ordning er basert på frivillig tilknytning. Kommunen har hatt møte med 
Beitostølen Utvikling for å se på ulike tiltak vedr. finansiering av 
løypeforeningene. 

• Alternative løsninger kan være nasjonal turistskatt, eller pålegg som 
tinglyses for nye hytter og hyttefelt.  

• Finansiering via eiendomsskatten kan by på problemer i og med at 
denne er styrt av staten på nivå (0/00) og bruk/fordeling er styrt av det 
til enhver tid sittende kommunestyret. 

• I Økonomiplanen for kommunen Ti på topp-listen. står både løypeplan 
og løypedrift 

• Dette er en sak som krever mye politisk kløkt og mot for å finne gode 
løsninger, der både deltidsinnbyggere og fastboende samt næringsliv 
må sammen finne bærekraftige driftsmodeller for løypeforeningen 
fremover. 

 

BHF er bekymret for fremtidig driftstøtte til Løypeforeningen, og har registrert flere 

hytteeiere som forventer mer støtte fra kommunen etter at eiendomsskatten ble innført i 

Øystre Slidre.  

God økonomisk drift og utviklingsmuligheter for Beitostølen Løypeforening er avgjørende for 

alle aktive deltidsinnbyggere. 

På årsmøtet vil styret oppdatere status for Løypeforeningen pr 1. halvår, forutsatt at 

regnskap for sesongen 2029/2020 foreligger fra Løypeforeningen. 

BHF støtter Løypeforeningen med kr 5 000 hvert år. 



4 Erfaringene fra Corona situasjonen i kommunen. 
▪ ØSK har fulgt de nasjonale rådene og etablerte ikke separate kommunale 

vedtak bortsett fra av avlysning av et nasjonalt junior-renn på langrenn. 
▪ Samarbeidslinje med næringsliv og hytteeiere gjennom BHF ble tidlig etablert 

og dette skapte ro blant innbyggerne.  
▪ BHF var med på å initiere samarbeid mellom Beitostølen Utvikling (BU) om 

hyttevakthold i perioden med hyttebesøksforbud. BHF dekket kostnader med 
kr 10 000 og BU dekket inn med kr 50 000, som gav oss vaktordning for hele 
området under 4 uker. Ingen innbrudd eller hærverk ble registrert i perioden, 
og kommunen var også aktiv med informasjon gjennom kommunens www og 
innlegg i Valdres Avisa. 

▪ Felles informasjonsskriv fra kommunen, BU og alle lokale hytteforeninger 
tilsluttet Samarbeidsavtalen ble sendt til alle hytteeiere. 

▪ Kommunal virksomhet er nå pr juni tilbake i normal drift 
▪ Det har hele tiden vært viktig for rådmannen og ordfører at ALLE er nå 

velkomne og opplever at de er velkomne til kommunen. 
 

5  Reguleringssaker til høring  
BHF er høringsinstans for kommunen vedr. relevant reguleringssaker på Beitostølen, og 

følger opp saker til behandling løpende.  

Ref. punkt 3 under reguleringssaker under samarbeidsavtalen med kommunen. 
 

6 Eiendomsskatt 
Etter reguleringer fra staten er nå maksimal sats 0,45%. 
Verdigrunnlaget er nå satt ned med 30% men satsen for avgift økt til 0,30%. Dett gir for 
2020 en total økning på eiendomsskatten på 5%. Kommunen planlegger ingen økning i 
satsene fremover. 
Hytteandelen av eiendomsskatten i Øystre Slidre utgjør 56%.  Hyttene på Beitostølen 
dekker hele 38% av total eiendomsskatt til kommunen.. 

Bruken av eiendomsskatter er fra kommunens side basert på at 45 % skal dekke 
kommunal drift og 55 % skal gå til næringsutvikling. Dette er for hytteeierne og BHF 
viktig å følge opp fremover. 

 

     7 Valdres Hytteforum 
BHF er medlem av Valdres Hytteforum som er et felles hyttepolitisk forum for 

hytteforeninger i Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang, Nord Aurdal og Sør Aurdal kommune. 

De saker som følges opp tilsvarer prioriteringene fra 2018. 

• Markagrenser i fjellet   

• Helse på hytte    

• Samferdsel og infrastruktur 

 Utbygging og tilgang for fibernettverk til hyttene  

• Løyper og stier   

 Drift og finansiering av lokale løypeforeninger 

• Bruk av kommunenes eiendomsskatt overfor hytteeiere 

 



8 Utfordringer fremover 
BHF har følgende fokus for videre arbeid i 2020 - 2021 

• Medlemsverving i nye hytteområder - Økt representativitet 

• Sikre bærekraftig drift av og utviklingsmuligheter for Løypeforeningen 

• Utvikle samarbeidet med kommunen ved Samarbeidsavtalen, gjennom samkjøring 

med øvrige hytteforeninger i Øystre Slidre 

• Utbygging av hytteområder i LNFR områder og fjellgrenseavklaring 

 

 

 

 

 

Styret i Beitostølen Hytteforening 

10.6.2020 

 

Petter A. Knudsen   Erik Garaas   Erik Borch-Nielsen 

   

Knut Sem   Grete Marit Weea  Ebba Wannag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNKT 4  

Regnskap og balanse pr. 31.12.2019 og Budsjett 2020 og 2021 
   Resultat 2019   Resultat 2018    Budsjett 2020  Budsjett 2021 

Inntekter         

Kontingenter            39 700,00            35 100,00           40 000,00  40000 

Norsk Tipping               1 168,42                 758,17                 500,00  500 

Solgt aksjer                          -                8 772,00      

Sum inntekter            40 868,42           44 630,17           40 500,00           40 500,00  

          

Utgifter         

Årsmøteutgifter               3 840,00              4 920,00              4 000,00             4 000,00  

EDB/WEB               4 008,75              3 721,38              4 000,00             4 000,00  

Gaver         

Gebyrer/porto                  200,20                 249,50                 300,00                300,00  

Diverse kostnader               2 366,62              3 224,80              3 000,00             3 000,00  

Valdres Hytteforum               2 170,00              1 745,00              2 200,00             2 200,00  

Vaktordning               12 500,00                         -    

Sikteplater                  6 000,00                         -    

Bidrag Liastølen               5 000,00              5 000,00              5 000,00             5 000,00  

Bidrag 
Løypeforeningen               5 000,00              5 000,00              5 000,00             5 000,00  

Sum utgifter            22 585,57           23 860,68           42 000,00           23 500,00  

          

Resultat            18 282,85           20 769,49  -          1 500,00           17 000,00  

          

          

Balanse 31.12.2018 31.12.2019  Est UB 2020   Est UB 2021  

          

Bank          162 102,02         143 819,17         160 602,02         177 602,02  

Sum eiendeler          162 102,02         143 819,17         160 602,02        177 602,02  

          

Påløpne kostnader         

Egenkapital          162 102,02         143 819,17         160 602,02         177 602,02  

Sum gjeld og 
egenkapital          162 102,02         143 819,17         160 602,02        177 602,02  

  
       

       
Styret har i år også lagt inn Budsjett for 2021 slik at vi ser hvordan kostnadsbildet er 

fremover i og med at vi allerede er godt ut i 2020. 

 

Forslag til vedtak 

• Årsmøtet godkjenner Årsberetningen for 2019 - 2020 og  

• Regnskap for 2019 og Budsjett for 2020 og 2021 

 



PUNKT 5   

Medlemskontingent 

Forslag til vedtak. 

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent til kr 100.-. 

 

PUNKT 6   

Forslag til vedtak 
Dette ettersendes hvis det kommer inn forslag til vedtak. 

 

PUNKT 7   

VALG 

Innstilling fra valgkomiteen  
Valgkomiteens medlemmer har vært:  

Nils Hermann Hornnæss (leder) 

Tor Hannibal Fossum 

Paul Martens Røthe. 

 

Innstillingen fra valgkomiteen ettersendes. 

 

Styret 
Valgkomiteens innstilling til styret er: 

      Periode På valg     Forslag    Periode 

Petter A. Knudsen   Styreleder 2019 - 2021       

Erik Garaas   Nestleder 2019 - 2021        

Erik Borch-Nielsen  Kasserer 2019 - 2021   

Knut Sem   Medlem 2018 - 2020 X  

Grete Marit Weea  Medlem 2018 - 2020 X 

Ebba Wannag   Medlem 2018 - 2020 X 

 

Valgkomiteen  

Valgkomiteen innstiller også til medlemmer av valgkomiteen 

Nils Hermann Hornnæss Leder  2019 – 2020 X 

Tor Hannibal Fossum  Medlem 2019 – 2021 X 

Paul Martens Røthe  Medlem 2019 – 2020 X 

 

Valg av revisor 
Forslag til ny revisor – ettersendes av valgkomiteen. 

 

 


