Protokoll fra årsmøtet i Beitostølen Hytteforening
lørdag 7. august 2021 på Radisson Hotell
Til stede: 18 personer, inkl foredragsholder Nicolay Flaaten. Fra styret stilte styreleder Petter
A. Knudsen, nestleder Erik Garaas, kasserer Erik Borch-Nielsen og styremedlem Knut Sem.

I.

Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og referent

Styreleder Petter A. Knudsen ønsket møtedeltagerne velkommen og ble valgt til møteleder.
Innkalling og agenda for årsmøtet ble godkjent.
Erik Garaas fører protokollen.

II.

Valg av medundertegnere på møteprotokoll

Knut Francke og Odd Vedeld ble valgt som medundertegnere på protokollen sammen med
møteleder.
III.

Gjennomgang av Årsberetning 2020-2021

Styreleder gikk gjennom årsberetningen for 2020-2021.
Han fremhevet spesielt foreningens arbeid med regulerings- og utbyggingsplaner i området.
Dette gjelder pt. planene for Aasgarden, Liahaugstølen. Finntøpplie og logistikkhuset i
sentrum. Foreningen har gitt innspill til både Samfunnsdelen og Arealdelen i
kommuneplanen.
Det er også etablert et samarbeid med de øvrige hytteforeningene i kommunen slik at man
kan opptre samlet overfor kommunen i saker av felles interesse.
Medlemsutviklingen har vært positiv de siste årene. Flere lokale hyttelag er kollektivt
innmeldt. Så langt er det ikke etablert hyttelag i Markahøvda. Hytteforeningen vil gjerne
bidra til å få dette på plass. Flere medlemmer gjør at vi står sterkere når vi uttaler oss.
Styret har hatt mye oppmerksomhet knyttet til Beitostølen Løypeforening, og er bekymret
for utviklingen fremover. Organisering og finansiering av fremtidig virksomhet er uklar. Et
godt løypetilbud både vinter og sommer er av største betydning både for den lokale
turistnæringen og for eierne av fritidsboliger på Beitostølen.
Styreleders presentasjon vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside etter møtet.
Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent.

IV.

Regnskap 2020, Balansen pr 31.12.2020, Estimat regnskap 2021og Budsjett 2022

Kasserer Erik Borch-Nielsen gikk gjennom Regnskap 2020, Balansen pr 31.12.2020, Estimat
regnskap 2021 og Budsjett 2022, og besvarte de spørsmål som kom.
Revisors beretning ble referert.
Vedtak: Regnskap 2020 og Balanse pr 31.12.2020 ble godkjent. Budsjett 2022 ble godkjent.

V.

Fastsettelse av medlemskontingent for 2022

Medlemskontingenten er kr 100 pr år, og ble foreslått uforandret.
Vedtak: Medlemskontingenten fastsettes til kr 100 pr år.

VI.

Behandling av forslag til vedtektsendring

Styret foreslår at Vedtektenes §3, siste ledd, om medlemskap endres fra:
Individuelle og kollektivt innmeldte medlemmer har samme rettigheter mht deltakelse
(møte og talere) og valgbarhet. Stemmeretten for kollektivt innmeldte medlemmer utøves
av den aktuelle hytteforening etter fullmakt fra enkelte medlemmer.
Til ny formulering av siste ledd:
Individuelt og kollektivt innmeldte medlemmer har samme rettigheter mht deltakelse hva
gjelder møterett, talerett, stemmerett og valgbarhet.
Vedtak: Forslag til vedtektsendring ble godkjent.

VII.

Valg

Valgkomiteens leder Nils Herman Hornnæss la frem valgkomiteens innstilling.
Petter A. Knudsen, Erik Garaas og Erik Broch-Nielsen var på valg, og ble foreslått gjenvalgt for
perioden 2021-2023.
Vedtak: Petter A. Knudsen, Erik Garaas, og Erik Borch-Nielsen ble gjenvalgt som hhv
styreleder, nestleder og kasserer.
Etter valget består styret av:
Petter A. Knudsen (styreleder)

2021-2023

Erik Garaas (nestleder)

2021-2023

Erik Borch-Nielsen

2021-2023

Knut Sem

2020-2022

Grethe Marit Wea

2020-2022

Thomas Engen

2020-2022

Valgkomiteen består av:
Nils Herman Hornnæss (leder)

2020-2022

Tor Hannibal Fossum

2020-2022

Hans Petter Fernander

2020-2022

Alle er valgt frem til 2022, og derfor ikke på valg nå.

Revisor Anne- Marie Hokholt ble gjenvalgt.

Etter det formelle årsmøtet ble Nicolay Flaaten (Booking Service AS på Beitostølen) gitt
ordet, og han kåserte over temaet: «Beitostølen anno 2033. Hvor er vi – Hvor går vi –
Hvordan kommer vi dit».
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