
Østerås, 8.9.2020 

Protokoll fra årsmøtet for Beitostølen Hytteforening 8.8.2020 

Møtet ble avholdt på Bergo Hotell.  

Styreleder Petter A. Knudsen ønsket velkommen. Fra styret møtte for øvrig kasserer Erik Borch-

Nielsen og styremedlem Knut Sem. Ytterligere 8 medlemmer var til stede. 

1. Innkalling og agenda ble godkjent 

Styreleder ble valgt til møteleder og Knut Sem til referent. 

2. Møteprotokoll 

Nils Herman Hornnæss og Terje Ingdahl ble valgt til å undertegne møteprotokollen. 

3. Årsberetning 2019-2020 

Årsberetningen, som er lagt ut på foreningens hjemmeside, ble gjennomgått av styreleder og 

supplert med noen utfyllende kommentarer.  

Det ble fra salen spurt om tilrettelegging for terrengsykling og om løypeforeningens økonomi. Når 

det gjelder terrengsykling, er det meste av en rundløype mellom Garli og heistoppen nesten ferdig 

opparbeidet.  

For øvrig blir hensyn til beitedyr noen steder grunngitt som en hindring for opparbeiding av bedre 

traseer.  

Om løypeforeningens økonomi ble styret oppfordret til ytterligere innsats for å få brukerne til å bidra 

mer, og til å få kommunen med på å bidra til driften, ikke bare til utbedringer og investeringer.   

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

4. Regnskap, budsjett og balanse 

Kassereren gjennomgikk regnskap, budsjett og balanse. Denne gang var det også laget budsjett for 

neste kalenderår. Regnskapet var revidert og godkjent av revisor og ble enstemmig vedtatt. 

5. Fastsettelse av medlemskontingenten 

Styrets forslag om uendret kontingent, kr 100 pr. år, ble vedtatt. Styret ble i den forbindelse 

oppfordret til å intensivere medlemsvervingen, da det er stort potensiale her. 

6. Behandling av forslag til vedtak 

Det var ikke sendt inn forslag til behandling. 

7. Valg 

Valgkomiteens leder, Nils Herman Hornnæss, presenterte komiteens innstilling. Den ble enstemmig 

vedtatt, og styret ser etter dette slik ut: 



Petter A. Knudsen Styreleder 2019-2021 

Erik Garaas  Nestleder 2019-2021 

Erik Borch-Nielsen Kasserer 2019-2021 

Thomas Engen  Medlem 2020-2022 ny 

Knut Sem  Medlem 2020-2022 gjenvalgt 

Grete Marit Weea Medlem 2020-2022 gjenvalgt 

Ove Meidell Lange hadde frasagt seg gjenvalg som revisor. Som ny ble valgt Anne-Marie Hokholt.  

Som ny ble valgkomité for de neste to år (2020-2022) ble valgt Nils Herman Hornnæss, Hans Petter 

Fernander og Tor Hannibal Fossum.   

 

Nils Herman Hornnæss (sign.)                       Terje Ingdahl (sign.)           


