
 Fåvang Østfjell Hytteforening 

Organisasjonsnummer: 912010546 

 

     Møtereferat fra styremøte: Mandag 26.9.2020   (Møte 4/20). 

Sted/tid: Møtet ble avholdt via Rom/Facebook – kl 20.15. 

 

 

 

Til stede: Grete Halvorsen, Jan Erik Johansen, Lars-Erik Bruno Larsen, Trond Ruen 

Forfall: Ingunn Fosser, Haldis Stenseth, 

 

 

 

Sak 19/20: Lukket gruppe for styret på Facebook 

For å forbedre internkommunikasjonen i styret har Jan Erik opprettet en lukket gruppe for styret på 

Facebook. Alle i styret har nå blitt medlemmer og fortløpende dialog innad i styret vil heretter foregå 

her. 

 

 

Sak 20/20 Halvårskort for kjøring gjennom bommen 

Trond har fulgt opp årsmøtets sak 6 – Innkomne forslag – ved å sende en henvendelse til Knut 

Lundstuen som er leder i Gopollvegen SA om at hytteforeningen ønsker at ordningen med 

halvårskort skal bestå. 

 

Av svaret fra Gopollvegen SA framgår det at årsmøtets henstilling ikke vil bli imøtekommet. Videre 

gjøres det oppmerksom på at enkelte hytteeiere misbruker årskortet til å slippe gjennom andre enn 

korteieren. Dette gjør at også årskortet nå står i fare for å bli kuttet ut. Jan Erik legger ut informasjon 

om dette. 

 

 

Sak 21/20 Stolpejakten 

Grete har vært i kontakt med Ringebu kommune for å bidra til å videreutvikle stolpejakten i vårt 

område. 

 

 

Sak 22/20 Miljøstasjon ved Mykkelseterbommen 

Styret har ved flere anledninger vært i dialog med Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) 

for å få anlagt en ny miljøstasjon ved Mykkelseterbommen. Så langt har dette ikke ført fram. 

 

Grete har på ny vært i dialog med MGR uten at dette har ført til at vi har fått ny informasjon ut over 

at dette arbeides det med. 

 

 

23/20 Nye tiltak  

Styret har ønsket å vurdere om det kan reises en gapahuk til som et turmål i vårt område og om det 

kan bygges en badebrygge på Svarttjern. 

 

Haldis har vært i kontakt med Utmarkslaget for å høre om dette kan la seg gjøre. Utmarkslaget er 

skeptiske til dette av hensyn til vedlikeholdet som slike installasjoner krever. 

 

 

 



24/20 Årsmøtet 2021 

Hytteforeningens årsmøte skal etter vedtektene avholdes i løpet av våren, fortrinnsvis i påsken. Slik 

situasjonen med spredning av koronaviruset fortsatt er og sannsynligvis fortsatt vil være en tid 

framover, anser styret at årsmøtet ikke kan avholdes ved frammøte. Modellen som ble valgt for å 

avholde årsmøtet i 2020 bør derfor følges også i 2021. 

 

 

Neste møte 

Lørdag 30. januar 2021 kl. 15.00 hos Trond i Gopollvegen 877. 

 

 

 

Møtet hevet kl. 21.30. 

 
Trond Ruen 

Sekretær 


