Fåvang Østfjell Hytteforening
Organisasjonsnummer: 912010546

Årsberetning for 2021
Følgende personer har vært styre i Fåvang Østfjell Hytteforening i 2021:
•
•
•
•
•
•

Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Grete S. Halvorsen (Ikke på valg, 1 år igjen)
Knut Aaland (Ikke på valg, 2 år igjen)
Jan Eik Johansen (Ikke på valg 1 pr igjen)
Lars-Erik Bruno Larsen (Ikke på valg 1 år igjen)
Ønsker medlemmer
Ønsker medlemmer

Valgkomite
• William Deere (Ikke på valg, 1 år igjen) og Inger-Johanne Ødegård (på valg)
Revisor
• Halgeir Westbye (på valg)

Styremøter.
Det er avholdt 4 ordinære styremøter i perioden, vi har behandlet 28 saker. Grunnet Covid-19 restriksjoner er
noen møter vært avholdt digitalt.

Økonomi.
Vi har hatt 80 betalende medlemmer i 2021 og likviditeten på driftskontoen er meget god og under god
kontroll.

Utvalg av behandlede saker.
Stolpejakten
Stolpejakten ble for andre 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. Den mest besøkte posten på
vårt fjell var Høgtind med 377 registreringer tett etterfulgt av Svangkampen med 313 registeringer og med
Rokfjellet på en stødig tredjeplass med 245 registreringer.
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Sommerfest
Sommerfest ble gjennomført 24. juli med grilling og hestekokasting. Grunnet gjeldende Covid restriksjoner
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?
Hytteforum Høst 2021
Fåvang Østfjell Hytteforening var representert ved Grete Halvorsen. Referat finnes på vår hjemmeside under
nyheter.
Møte med utmarkslaget
Hytteforeningen har tatt initiativ og invitert utmarkslaget for en dialog og samarbeid om hva vi kan gjøre
sammen. Temaer som var diskutert var:
•
•

•

Utplassering av sittebenker kjøpt inn av Hytteforeningen
o Utmarkslaget håndterer utplassering
Gapahuk
o Hytteforeningen ønsker ikke å selv eie og «drifte» gapahuk, men kan bistå ved en eventuell
gapahuk i forbindelse med skiløyper, men da i samarbeid med øvrige foreninger.
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 selv.
▪ Hytteforeningen kan bistå med dugnad

Beitedyr
Det har vært noen «hendelser» mellom menneske og beitedyr. Det er derfor vurdert å finne gode løsninger for
å gi informasjon til alle på hvordan vi forholder oss til dyr på beite/utenfor beite.
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Årshjul 2022
For større forutsigbarhet både for oss i styret og medlemmer på aktiviteter og hva som skjer har vi utarbeidet
et årshjul. Her vil dato og aktiviteter være noe dynamiske, og endringer kan forekomme.

Mars

Dato
Aktivitet
19.03.2022 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?

November

Kommentar

Årlig
aktivitet

12.11.2022 Styremøte

Styret, mars 2022.

Jan Erik Johansen
Sekretær.

3

