Fåvang Østfjell Hytteforening
Organisasjonsnummer: 912010546

Møtereferat fra styremøte: Lørdag 26.9.2020 (Møte 3/20).
Sted/tid: Goppollvegen 660, Fåvang, kl. 11.00

Til stede: Haldis Stenseth, Grete Halvorsen, Jan Erik Johansen, Trond Ruen
Forfall: Lars-Erik Bruno Larsen, Ingunn Fosser,

Sak 10/20: Konstituering
Styret består nå av: Haldis Stenseth, leder
Ingunn Fosser, kasserer
Lars-Erik Bruno Larsen, styremedlem
Jan Erik Johansen, styremedelm
Trond Ruen, sekretær
Grete Halvorsen, varamdlem
Det var enighet om å avholde 4-5 møter i året og at det må legges til rette for digitalt frammøte via
Zoom.
For å forbedre internkommunikasjonen i styret oppretter Jan Erik en lukket gruppe for styret på
Facebook.

Sak 11/20 Digitalt årsmøte 2020
Jan Erik orienterte om avviklingen av årsmøtet 2020 som det ble nødvendig å avholde digitalt. 22
medlemmer avga stemme og styrets forslag ble vedtatt.
Trond Følger opp sak 6 – Innkomne forslag – ved å sende en henvendelse til Knut Lundstuen som er
leder i Goppollvegen SA om at hytteforeningen ønsker at ordningen med halvårskort skal bestå.

Sak 12/20 Status for hytteforeningen
Haldis orienterte og opplyste blant annet at det nå er 89 betalende medlemmer og at vi har omlak kr.
79.000,- på konto.

Sak 13/20 7 på topp
Ringebu kommune har nå lanser stolpejakten også for Fåvang Østfjell. Det var enighet i styret om at
«7 på topp» derfor legges på is inntil videre.
Grete tar kontakt med Ringebu kommune for å bidra til å videreutvikle stolpejakten i vårt område.

Sak 14/20 Nye bord/benker ved Borgehølen
Haldis orienterte om at det hadde oppstått en misforståelse i kommunikasjonen med Utmarkslaget.
Dette resulterte i at det ble bestilt dobbelt opp med benker. To av benkene er utplassert ved
Borgehølen. De to siste vil Utmarkslaget finne et nytt sted for.

Sak 15/20 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 vil ta ny kontakt med MGR for å påvirke prosessen.

Sak 16/20 Nye aktiviteter
Styret har tidligere drøftet muligheten for blant annet å avholde fiskedag og barneskirenn. Før styret
arbeider videre med disse og eventuelle andre aktiviteter må sitasjonen med spredning av
Koronaviruset være under kontroll.

17/20 Nye tiltak
Styret ønsker 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 kontakter Utmarkslaget for å høre om dette kan la seg gjøre. Hun kontakter også Losna Tre
for å få en omtrentlig pris.
Dersom det blir aktuelt med en ny gapahuk bør hytteforeningens medlemmer involveres i valg av
sted.
Haldis tar også kontakt med Utmarkslaget for å tilby et samarbeid for å vedlikeholde/anlegge stier i
området.

Sak 18/20 Medlemskommunikasjon
Styret ønsker å forbedre informasjonen til medlemmene. Jan Erik bør derfor bli admin på Facebook
sammen med Lars-Erik. Styret velger også å holde fast på dagens hjemmesideløsning og vil prøve å
videreutvikle denne.

Neste møte
Lørdag 28. november kl. 11.00 hos Haldis i Flausetervn. 34.

Møtet hevet kl. 13.00
Trond Ruen
Sekretær

