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Fåvang Østfjell Hytteforening 

Organisasjonsnummer: 912010546 

Årsberetning for 2022 
 

Følgende personer har vært styre i Fåvang Østfjell Hytteforening i 2022: 

 

• Leder:  Grete S. Halvorsen (På valg) 

• Kasserer: Knut Aaland (Ikke på valg, 1 år igjen) 

• Sekretær: Jan Eik Johansen (På valg) 

• Styremedlem: Lars-Erik Bruno Larsen (Ikke på valg, 1 år igjen) 

• Styremedlem:  Erik Andre Bjørnstad (Ikke på valg, 1 år igjen) 

• Varamedlem: Ronni Solli (Ikke på valg, 1 år igjen) 
 

Valgkomite 

• William Beere og Stein Lier (På valg) 

Revisor  

• Halgeir Westbye (på valg) 

 

 

Styremøter 
Det er avholdt 5 ordinære styremøter i perioden. Noen fysisk og noen digitalt. Det er behandlet 18 saker.  

 

Økonomi 

Hytteforeningen hadde 71 betalende medlemmer i 2022. Regnskapet for 2022 viser et lite underskudd på kr 

9 370. Likviditeten er god med en egenkapital på kr 99 288.  

 

Utvalg av behandlede saker. 

 

Stolpejakten 

Stolpejakten ble for tredje året gjennomført i samarbeid med Ringebu kommune med 10 poster av forskjellig 

vanskelighetsgrad på Fåvang Østfjell. Dette er en positiv aktivitet som bidrar til å holde stier oppe, og er en 

fin aktivitet for å komme til nye plasser både for lokale og eksterne stolpejegere. 

 

Sommerfest 

Sommerfest ble planlagt arrangert 20. august. Dessverre ble det for få påmeldte så arrangementet ble avlyst. 

Vi prøver igjen i 2023.  
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Søknad om midler 

Innlandet fylkeskommune oppretter en engangs, forenklet tilskuddsordning med formål å utbedre turstier og 
turløyper for å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i 
befolkningen. 
 

Fåvang Østfjell Hytteforening søkte om maks på kr 50.000. Dessverre ble vi ikke tildelt noen midler med 

følgende begrunnelse: 

 

Søknaden fra Fåvang Østfjell hytteforening er ikke prioritert på grunn av manglende midler til 

fordeling. 

 

Sponse krattknuser løypelaget 

Fåvang Østfjell Hytteforening har bidratt med kr. 23000 til Løypelaget for innkjøp av krattknuser. 

Krattknuser eies og driftes i sin helhet av Løypelaget. Krattknuseren vil gjøre arbeidet med rydding av 

vegetasjon i traséene mer effektivt.  

 

Diverse 

Det er en rekke tiltak og saker som er diskutert og som fortsatt er under behandling. Som f.eks. 

• Informasjonstavle ved bommen 

• Sikteskive på Svangkampen 

• Hjertestarter 

 

Det er også løpende dialog med øvrige foreninger på Fåvang Østfjell Hytteforening 

 

Årshjul 2022 

For større forutsigbarhet både for oss i styret og medlemmer blir det laget årshjul. 

 

  Dato Aktivitet Kommentar 

Mars 19.03.2022 Styremøte   

        

April 14.04.2022 Årsmøte   

  14.04.2022 Medlemsmøte   

        

Mai 18.05.2022 Styremøte   

        

Juli 11.07.2022 Styremøte   

August 20.08.2022 Sommerfest   

    Dugnad løypelaget Årlig aktivitet 

        

Oktober  10.10.2022 Styremøte  

November 12.11.2022 Styremøte   

 

 

 

Styret, mars 2023 

 

 


