Referat fra stiftelsesmøte
Fåvang Østfjell Hytteforening
________________________________________
Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang
Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen.
Mer enn 100 hytteeiere møtte opp til tross for det flotte påskeværet.
AGENDA
1. Velkommen
Erik Aune ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for møtet.
Initiativet til å etablere en hytteeierforening ble tatt for ca ett år siden av Haldis
og Hallgeir Stenseth. Det ble da etablert et interimstyre bestående av
- Nils Fisketjønn
- Halgeir Westby
- Haldis Stenseth
- Valborg Stenumgård
- Erik Aune
som skulle lage utkast til vedtekter og forberede stiftelse av en
hytteeierforening. Interimstyret har avholdt 4 møter i løpet av året.
2. Valg av ordstyrer og referent
Nils Fisketjønn ble foreslått som ordstyrer for stiftelsesmøtet, og han ble valgt
uten innsigelser. Halgeir Westby ble valgt som referent.
3. Gjennomgang av vedtekter
Et utkast til vedtekter var sendt ut sammen med innkalling til møtet.
Ordstyrer gjennomgikk vedtektene og fikk følgende forslag:
1. Formål
Navnet Fåvang Hytteeierforening ble ansett som lite presist og ble foreslått
endret til Fåvang Østfjell Hytteeierforening. Forslaget ble vedtatt.
2. Virkefelt
Siste del av setningen som avgrenser foreningens virkefelt ble foreslått fjernet.
Det ble ansett som uhensiktsmessig å legge til grunn et for snevert
virkeområde og holde hytteeiere som ønsket å bli medlemmer utenfor.
Forslaget ble vedtatt.
5. Årsmøtet

Fristen for å fremme forslag som ønskes behandlet på årsmøtet ble foreslått
endret til til 2 uker før årsmøtet. Forslaget ble vedtatt.
Avstemming i årsmøtet:
- det gis anledning til å stemme med fullmakt, men antallet fullmakter
begrenses til 5.
- ved stemmelikhet foreslås det at saken ikke skal utsettes, men avgjøres ved
leders dobbeltstemme, og at det ved valg skal avgjøres ved loddtrekning.
Forslagene ble vedtatt.
6. Ekstraordinært årsmøte
Forslag om at kravet for å sammenkalle til ekstraordinært årsmøte endres til at
styret eller minst 1/4 av medlemmene må forlange det. Forslaget ble vedtatt.
Videre ble det foreslått en tilføyelse om at møtet skal innkalles ”tidligst mulig”
og med minst 14 dagers varsel. Forslaget ble vedtatt.
7. Medlemsmøter
Forlag om at også medlemsmøter skal bekjentgjøres ”tidligst mulig” og med
minst 14 dagers varsel. Forslaget ble vedtatt.
9. Vedtektsendringer
Fristen for å sende forslag om vedtektsendring til styret ble foreslått endret til 4
uker før årsmøtet / ekstraordinært årsmøte.
Forslaget ble vedtatt.
10. Oppløsning
Følgende tillegg ble foreslått:
Oppløsning kan skje etter 2 påfølgende årsmøter, hvorav minst ett skal være
ordinært årsmøte. I forslaget skal det ligge forslag til disponering av midlene.
Forslaget ble vedtatt.
4. Valg
Styre
Leder :
Kasserer :
Sekretær :
Styremedlem :
Styremedlem :

Erik Aune
Haldis Stenseth
Jørn Fraurud (valgt for ett år)
Nils Tveter
Marianne Breivik (valgt for ett år)

Valgkomite
Medlem :

Valborg Stenumgård

Medlem :

Rune Haugen (valgt for ett år)

Revisor:
Desisorer :

Halgeir Westby
???

5. Kontingent
Kontingenten ble fastsatt til kr. 250,- pr. år pr. hytte.
6. Utbygging av strømnett
Det hadde ikke lykkes interimstyret å få noen fra Gudbrandsdal Energi til å stille
på møtet, men temaet engasjerte i stor grad de fremmøtte hytteeierne. Styret
vil følge opp denne saken, og i første omgang skaffe til veie korrekt informasjon
som videresendes medlemmene.
7. Orientering om løypekjøring fra Utmarkslaget
Avtroppende leder for Fåvang utmarkslag, Kristian Hauge, orienterte om
utmarkslaget og deres virksomhet. Formålet er å være grunneiernes felles
talsrør mot myndighetene, samt legge til rette for skiløyper, jakt og fiske.
Utmarkslaget har registrert et ønske fra hytteeierne om å oppgradere
løyepnettet, - både når det gjelder kvaliteten og hyppigheten på
løypekjøringen. Årsmøtene i Utmarkslaget og i Goppolvegen har derfor
besluttet å arbeide for anskaffelse av en tråkkemaskin. Økonomien må først på
plass. Hittil har kostnadene til løypelegging blitt dekket ved bidrag fra
kommunen og tilskudd fra hytteierne, og det resterende underskuddet har
Utmarkslaget og Goppolvegen tatt.
Utmarkslaget ønsker hytteeierforeningen velkommen og vil gjerne samarbeide
om å danne et løypelag. Løypelaget må bl.a. bidra til å sikre det økonomiske
grunnlaget for løypekjøringen, vurdere nye traseer, etc.
8. Avslutning

Vedlegg A
VEDTEKTER FOR
FÅVANG ØSTFJELL HYTTEEIERFORENING
1. FORMÅL
Fåvang Østfjell Hytteeierforening har til formål å verne om medlemmenes
rettigheter og felles interesser. Skape trivsel og godt miljø herunder å
tilrettelegge og bedre forholdene for hytteeierne i foreningens område.
Foreningen skal samarbeide med Fåvang utmarkslag, Fjellstyret, kommunale
organer og andre aktuelle samarbeidspartnere, og representere i de fora hvor
saker av interesse for foreningens medlemmer behandles.
2. VIRKEFELT
Foreningens virkefelt er Fåvang Østfjell fra Mykkelseter bom.
3. MEDLEMSKAP
Medlemmer er hytteeiere i foreningens virkeområde som har betalt
medlemskontingent. Medlemmer som etter purring ikke betaler kontingenten,
skal strykes som medlemmer etter ett års forløp.
4. STYRET
Foreningen ledes av et styre som består av
- Leder - 2 års funksjonstid
- Sekretær - 2 års funksjonstid (velges for 1 år ved etablering av
foreningen)
- Kasserer - 2 års funksjonstid
- 2 styremedlemmer - 2 års funksjonstid (den ene velges for 1 år ved
etableringen)
Styret innkalles av leder når det er nødvendig, men skal også innkalles når ett
eller flere av de øvrige styremedlemmene forlanger det.
Styret kan ikke oppta lån eller på annen måte forplikte medlemmene
økonomisk utover kontingenten.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger.
5. ÅRSMØTET
Årsmøtet er foreningens høyeste bestemmende organ.
Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret senest 2
uker før årsmøtet.
Årsmøtet avholdes i løpet av våren, fortrinnsvis i påsken, og bekjentgjøres av
styret minst 6 uker på forhånd.
Sammen med innkallingen skal det følge revidert regnskap og styrets beretning.
Årsmøtet skal behandle følgende:
1) Innkalling (merknader)
2) Valg av dirigent
3) Styrets beretning
4) Revidert regnskap
5) Fastsettelse av inneværende års kontingent
6) Innkomne forslag
7) Valg av
- styrerepresentanter på valg
- revisor (2 års funksjonstid)
- valgkomite - 2 medlemmer (2 års funksjonstid, den ene velges for 1 år ved
etablering)
- 2 desisorer til å underskrive protokollen
Avstemming i årsmøtet:
Hvert medlem (hytte) har en stemme. Det er anledning til å stemme med
fullmakt, men antallet fullmakter begrenses til 5. Avstemningen skal være
skriftlig hvis en av de stemmeberettigede krever det.
Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas
ny avstemning. Viser annen gangs avstemning også stemmelikhet skal saken
avgjøres ved leders dobbeltstemme. Ved valg tas avgjørelsen ved loddtrekning.
6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Det sammenkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/4 av
medlemmene forlanger det. Krav om dette sendes skriftlig til styret med
underretning om hva som ønskes behandlet. Møtet innkalles tidligst mulig og
med minst 14 dagers varsel med dagsorden. Bare saker nevnt i innkallelsen kan
behandles på ekstraordinære årsmøter.

7. MEDLEMSMØTER
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, og skal bekjentgjøres
tidligst mulig og med minst 14 dagers varsel.
Møtene kan bare treffe vedtak i ordinære arbeidssaker og eventuelt velge
nemnder / utvalg.
8. UTVALG / NEMNDER
Utvalg og nemnder med spesielle oppdrag kan oppnevnes av årsmøtet,
medlemsmøte eller av styret.
9. VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtektene kan bare skje på årsmøtet eller ekstraordinært
årsmøte. Forslag om vedtektsendring må sendes skriftlig til styret minst 4 uker
før årsmøtet / ekstraordinært årsmøte.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på møtet.
10. OPPLØSNING
Oppløsing av Fåvangfjellet hytteeierforening kan bare bli vedtatt med minst 3/4
flertall av de stemmeberettigede medlemmene som er til stede på
årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Oppløsning kan skje etter 2 påfølgende
årsmøter, hvorav minst ett skal være ordinært årsmøte. I forslaget skal det
ligge forslag til disponering av midlene.
11. IKRAFTTREDEN
Disse vedtektene trer i kraft fra 29. mars 2013.

