
Fåvang Østfjell Hytteforening 

Organisasjonsnummer: 912010546 

 

     Møtereferat fra styremøte: Lørdag 06.11.2021 (Møte 5/21). 

Sted/tid: Hos Knut Aaland , kl. 11.00 

 

Til stede: Grete Halvorsen, Jan Erik Johansen, Knut Aaland, Erik Bjørnstad, Erik J. Rudrud (Leder 

Utmarkslaget fra kl. 12:00) 

Lars-Erik Bruno Larsen (Syk) 

 

 

Sak 22/21: Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent.  

 

 

Sak 23/21 Referat fra forrige møte 

Referatet fra styremøtet 08.09.2021 ble gjennomgått og godkjent.  

 

 

Sak 24/21 Informasjonsflyt styre 

Vi tilstreber å bruke lukket gruppe på Facebook for kommunikasjon. Jan Erik skal se om det kan 

samles mere informasjon under samme gruppe 

 

• 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 Forsøker å lenke dette opp mot styret facebook siden. 

 

 

Sak 25/21 Økonomisk status 

Økonomi: kr 95.339,- på konto 

Medlemmer: Ca. 60 

 

 

Sak 26/21 Møte Ringebu kommune 

Grete deltok på møte. Avventer referat som kan sendes ut til medlemmer på veiene av 

hytteforeningen. 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/339625827150816
https://1drv.ms/f/s!Ag_L_V3dor5Lg58EwgsjBZHI_nEuNw


Sak 27/21 Årshjul for 2022 

 

Utkast: 

  Dato Aktivitet Kommentar 

Mars 12.03.2022 Styremøte   

        

April 14.04.2022 Årsmøte   

  15.04.2022 Medlemsmøte   

        

Mai 07.05.2022 Styremøte   

        

August 06.08.2022 Styremøte   

  06.08.2022 Sommerfest   

    
Dugnad 
løypelaget? 

Årlig 
aktivitet 

        

November 12.11.2022 Styremøte   

 

 

 

Sak 28/21 Møte med utmarkslaget 

• Benker som er kjøpt inn fra hytteforeningen 
o Utmarkslaget håndterer utplassering etter eget ønske 

▪ Indre langkjønnet? 

 

• Gapahuk? 

o Hytteforeningen ønsker ikke å «eie» ansvaret for å kjøpe inn og sette ut gapahuk 

▪ Stor jobb 

▪ Mye vedlikeholde 

▪ Etc. 

o Hytteforeningen ønsker å bistå ved en eventuell gapahuk i forbindelse med skiløyper, 

men da i samarbeid med øvrige foreninger. 

▪ Økonomisk støtte 

▪ Dugnad 

▪ Holde orden 

• Stier 

o Utmarkslaget har noen planer, men har lite ressurser for nye stier. Det jobbes med noe 

merking etc. Men det trengs engasjement. Kjente stier merket på kart som er gjengrodd, er alle 

fri for å rydde. 

▪ Hytteforeningen kan bistå med dugnad 

▪ Nye stier som ikke er merket 

• Kjentmann kan merke med merkebånn, for så å rydde på dugnad 

• Liste over potensiell stier kan sendes utmarkslaget 

 

  



• Stolpejakten 

o Positiv aktivitet som hindrer stier til å gro igjen 

o Ønsker å bli med neste år 2022 

 

• Beitedyr 

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

o Ta kontakt med potensielle bønder 

▪ Jan Erik Johansen tar kontakt med Hans Amund 

o Skilting ved bommen etc. på hvordan man forholder seg til beitedyr bør henges opp? 

 

 

 

Neste møte 

12.03.2022 

 

 

 

Møtet hevet kl. 13:00 

 
Jan Erik Johansen 

Sekretær 

 

 

 

 


