
Fåvang Østfjell Hytteforening 

Organisasjonsnummer: 912010546 

 

     Møtereferat fra styremøte: Onsdag 08.09.2021 (Møte 4/21). 

Sted/tid: Teams, kl. 20.00. 

 

 

 

Til stede: Grete Halvorsen, Jan Erik Johansen, Knut Aaland, Lars-Erik Bruno Larsen 

 

 

Sak 15/21: Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent.  

 

 

Sak 16/21 Referat fra forrige møte 

Referatet fra styremøtet 23. juni 2021 ble gjennomgått og godkjent.  

 

 

Sak 17/21 Informasjon / Sosiale plattformer 

Det finnes flere sosiale flater på “fjellet vårt” for å nå både de som ikke kjenner området, og for de 

som kjenner området og har hytte her. 

 

• Offisiell mailadresse: favangfjellet@gmail.com  

o Jan Erik har pålogging, skal ordne så flere får tilgang 

• Offisiell hjemmeside: www.favangostfjell.no  

o Strukturert informasjon fra Hytteforeningen 

o Referater for åpenhet mot medlemmer legges ut her 

o Samarbeid med Utmarkslaget, Løypelaget og Goppollvegen 

o Administreres av Jan Erik 

• Offisiell Facebookside: (1) Fåvang Østfjell Hytteforening | Facebook 

o Strukturert informasjon fra Hytteforeningen 

o Administreres av Jan Erik 

 

• Lukket gruppe for styret på Facebook: (1) Styret Fåvang Østfjell Hytteforening | Facebook 

o For internkommunikasjon mellom styremedlemmer 

o Ment for å kunne lett å finne tilbake til informasjon og samhandling 

o Informasjon vil bli ivaretatt om medlemmer slutter / kommer nye til 

o Administreres av Jan Erik 

• Dokumenter for styre er samlet under Onedrive 

o Administreres av Jan Erik 

 

Plattformene som nevnt over er ikke like egnet for ustrukturert kommunikasjon hyttefolk seg 

imellom. Gruppen (1) Vi som har hytte på Fåvang Østfjell | Facebook ble opprettet som en “privat” 

gruppe for å få til engasjement og en plattform for å dele hverdagslige ting, fine turer, kjøp og salg 

etc. Her er det lite filter bortsett fra at administrator har muligheten til å blokke ut uønskede adferd, 

kommentarer etc. Så langt har dette vært et positivt bidrag og det er nærmere 350 medlemmer av 

gruppen. 

 

 
  

mailto:favangostfjell@gmail.com
http://www.favangostfjell.no/
https://www.favangostfjell.no/arsberetning
https://www.facebook.com/F%C3%A5vang-%C3%98stfjell-Hytteforening-387425244640251
https://www.facebook.com/groups/339625827150816
https://1drv.ms/f/s!Ag_L_V3dor5Lg58EwgsjBZHI_nEuNw
https://www.facebook.com/groups/3235763606552879


Sak 187/21 Økonomisk status 

Økonomi: TBA 

Medlemmer: TBA 

Knut holder kontakt med Ingunn for å få tilgang til det som trengs mht. Økonomi. 

 

 

Sak 18/21 Medlemsmøte 24 juli 

Medlemsmøte ble gjennomført med grilling og hestekokasting. Grunnet gjeldende corona regler var 

arrangement noe nedskalert med hensyn til aktiviteter, mingling og utstrakt servering. 

 

Det kom mange flere deltagere enn det som var påmeldt i forkant, noe som er fint! 

 

Styret har fått noen tilbakemeldinger på hva som kan gjøres bedre neste år, og det skal vi tilstrebe å få til. 

Kanskje det skal settes ned en egen festkomite av interesserte ildsjeler? 

 

 

Sak 20/21 Styremedlemmer 

Lars-Bruno Larsen jobber med rekruttering av valgkomite som vi anser som vikti med hensyn til 

fremtidig rekruttering inn til styret. 

 

 

Sak 21/21 Diverse 

• Benker som er kjøpt inn 
o Hvor skal disse være? 

o Avtale Utmarkslaget? 

 

• Gapahuk  

o Skal vi ha dette? 

o Hvem, hva og hvor? 

o Dugnad? 

o Vedlikehold? 

 

• Årsmøte og medlemsmøte 2022 

o Rask diskusjon om at dette er forsøkt gjennomført i påske som tidligere 

• Sommerfest 2022 

o Ønskes gjennomført med noen justeringer 

 

• Beitedyr 

o God informasjon til alle på hvordan vi forholder oss til dyr på beite / utenfor beite 

o Ta kontakt med potensielle bønder 

 

 

 

Neste møte 

Avtalt møte uten endelig dato ca. Uke 44 

Invitere de andre foreninger? 

 

 

 

Møtet hevet kl. 21:00 

 
Jan Erik Johansen 

Sekretær 

 

 


