Fåvang Østfjell Hytteforening
Organisasjonsnummer: 912010546

Årsberetning for 2018
Følgende personer har vært styre i Fåvang Østfjell Hytteforening i 2018:
Leder:
Haldis Stenseth
Kasserer:
Ingunn H. Sand Fosser
Sekretær:
Knut Svarteng
Styremedlem:
Bjørnar Andersen
Styremedlem:
Morten Rudrud
Varamedlem:

Lars-Erik Bruno Larsen

Valgkomite
Haldis Stenseth og Johanne Ødegård
Revisor
Halgeir Westbye
Økonomi.
Vi har hatt 79 betalende medlemmer i 2018, ett medlem mer enn i 2017, og likviditeten på driftskontoen er
meget god og under god kontroll.

Medlemmer/medlemsinfo.








Vi har pr 31/12-2018 akkurat 136 kontakter på epostlista Tallet er noe redusert etter opprydding av
dobbeltnavn og utmeldinger pga flytting. På Face Book har vi 464 følgere!
I 2018 Har vi arbeidet videre med hjemmesiden, og har arbeidet med å åpne to stk WEB kameraer vi har
fått montert på Mykkelseterbommen. Vi har for tiden to kameraer i arbeid, som leverer prima bilder, men
har hatt usannsynlig mange vanskeligheter med å få linket bildene til hjemmesiden. Vi håper at dette er
ordnet før årsmøtet!
Vi har deltatt på dugnad i forbindelse med utbedring av området rundt Mykkelseterbommen. Med dette har
vi fått til et meget hyggelig samarbeide med Goppollveien SA, ettersom vi har gått sammen om
kostnadene til web kameraene!
Medlemmene kan kontakte oss pr epost, gjennom kontakt siden på nettet, gjennom Face Book, eller
telefon, da våre telefon nr er listet opp på hjemmesiden.
Aktivitet for medlemmer arrangert av oss i år har vært 7 På Topp, som er sju turmål hvor vi oppfordrer
medlemmer til å gå for å ta selfie bilder på turmålet, og sende oss. Med dette blir naturen mer brukt, stiene
blir tydeligere. Aktiviteten er støttet av næringslivet, og det blir premieutdeling av gavekort under egen sak
på årsmøtet.
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Styremøter.
Det er avholdt 3 ordinære styremøter i perioden, vi har behandlet 24 saker. Det har vært flere saker som vi
har vært oppe på agendaen under hele året. De er:

Annet.
Medlemsverving:
Vi jobber alle aktivt for å få flere medlemmer inn på listene, spesielt i nybygger området ved Mykkelseter.
Mobildekning:
Mast på Lundkampen er satt opp og Telia er i gang med gode signaler. Telenor har leid seg inn på masta, og
vi håper at Telenorkunder også vil få fine 4G signaler på fjellet vårt så snart mulig.
Aktiviteter:
7 På Topp har vært arrangert med oppstart så tidlig som mulig på våren. Aktiviteten har vært svært populær,
medlemmene har sendt inn mer enn 155 bilder som har blitt publisert på hjemmesiden.

Styret, April – 2019

Knut Svarteng
Sekretær.
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