
Beitostølen Hytteforening (BHF) 
Møtereferat styremøte 14.9.2022          
 

Til stede: Petter A. Knudsen, Knut Sem, Bernhard Mellbye og Jan Bjerk. 

 

1. Oppfølging etter årsmøtet 6.8.2022 

For neste møte 5.8.2023 bør salen være satt i konferanseoppsett og ikke stoler rundt 

et stort bord. Protokoll er signert og legges på hjemmesiden. 

2. Bruk av ressurspersoner       

Stein S. Bønkan og Hege Hallset, med bakgrunn i kommunale reguleringssaker, vil  

kunne hjelpe styret med prosesser rundt Aasgarden III og Liahaugstølen. Dette 

gjelder kvalitetssikring av fremtidige høringsuttalelser knyttet til innspill på 

reguleringssaker fra BHF. 

 

3. Beitostølen Løypeforening (BL)  

BHF overfører kr 5 000.- til støtte for BL. 

Styremedlem Bernhard M. deltar på BL’s årsmøte 23.9.22 på vegne av BHF.  

Etter at Beitostølen Fellesgoder AS, med bla. kommunen som deltaker, er etablert 

har vi ikke lenger behov for å direkte involvere oss i BL’s økonomiske drift. 

BHF stiller seg likevel positive til å sende ut informasjon om medlemskap i BL.  

 

4. Reguleringssaker           

Styret i BHF følger løpende opp saksdokumenter relatert til Fomannskapets møter 

fremover vedrørende Liahaugstølen og Aasgarden III. Alle BHFs tidligere 

høringsuttalelser på disse reguleringssakene ligger tilgjengelig på våre hjemmesider. 

Nye og løpende reguleringssaker samt VA planer skal tas opp på møte med de 15 

hyttelaga i Øystre Slidre og kommunen den 3.10.22 

 

5. Liastølen          

BHF overfører støtte med kr. 5 000.- til Liastølen. 

BHF og Liastølen Kulturlags brev til kommunen medførte at ordføreren bekreftet at 

kommunen vil sørge for at Liastølen opprettholdes og leie av grunn videreføres. 

 

6. Påvirkning av de lokale politiske partiene i kommunene        

Styret mener dette kan være en mulighet for å kunne påvirke de enkelte partier. Det 

er få eller ingen referanse til hyttepolitikk og deltidsinnbyggere i de enkelte partiers 

lokale partiprogram. Styret i BHF ser på muligheter for direkte kontakt med de lokale 

partilagene. 

 

7. Oppfølging av søknad vedr. redusert fartsgrense på FV 51 (Garli - Beitostølen 

sentrum)   

Saken ligger nå hos Innlandet Fylkeskommune som skal komme tilbake med plan for 

fartsgrenser i hele fylket i løpet av 2023. 



8. Oppdatering medlemslister         

Det er pr. dato registrert 139 enkeltmedlemmer hvilket medfører at BHF totalt har 

611 medlemmer. 

 

9. Samarbeidsmuligheter med helsesportsenteret                

Beitostølen Helsesportsenter er kommunens største arbeidsplass og det kan være 

nyttig å avklare om det finnes saker som er av felles interesse. 

 

10. Bylivskonferanse 2022 på Beitostølen 24-25.10.2022. 

«Fra stølsbygd til deltidsbygd og hytteby» arrangert av Norske arkitekters 

landsforbund og Innlandet Fylkeskommune. 

Her vil alle kommunerepresentanter fra Øystre Slidre delta. Temaene som skal tas 

opp er høyaktuelle for videre arbeid med kommunens Arealplan 2023-2035. 

En representant fra styret i BHF vil delta på konferansen. 

 

11. Møteplan 

Hvis det ikke dukker opp behov for møte i 2022 som følge av nye innspill vedrørende 

løpende reguleringssaker settes neste møte til 10.1.2023. 

 


