Fåvang Østfjell Hytteforening
Organisasjonsnummer: 912010546

Møtereferat fra styremøte: Lørdag 22.5.2021 (Møte 2/21).
Sted/tid: Gopollvegen 877, Fåvang, kl. 10.00.

Til stede: Grete Halvorsen, Jan Erik Johansen, Knut Aaland
Forfall: Lars-Erik Bruno Larsen, Ingunn Fosser

Sak 6/21: Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

Sak 7/21 Referat fra forrige møte
Referatet fra styremøtet 30. januar 2021 ble gjennomgått og godkjent.
Det er gjennomført et styremøte / planlegging før årsmøtet 1. april hvor det ikke ble ført protokoll.

Sak 8/21 Økonomisk status
Enighet om at det bør være med som et fast punkt. Oppdatere med tall og medlemmer på neste
styremøte.

Sak 9/21 Årsmøtet i 2021
Jan Erik orienterte om avviklingen av årsmøtet 2021 som det ble nødvendig å avholde digitalt. 23
medlemmer avga stemme og styrets forslag ble vedtatt.
Det ble gjort noen kommentarer til enkelte saker som er besvart i vedlagt dokument.
Sak 10/21 Konstituering
Styret består nå av: Grethe Halvorsen, leder
Ingunn Fosser, kasserer
Jan Erik Johansen, sekretær
Lars-Erik Bruno Larsen, styremedlem
Knut Aaland, styremedlem
Styret trenger ytterligere en varamedlem, samt valgkomite.

Sak 11/21 Aktiviteter
Det er tidligere enighet i styret om behovet for en nærmere dialog med de andre aktørene på Fåvang
Østfjell, dvs. Utmarkslaget, Løypelaget og Gopollvegen SA.
•
•
•

Utmarkslaget
o Stolpejakten / Hvem gjør hva (prioritet før sommer)
o Tur / fiske / Stier
Løypelaget
o Dugnad sommer
o Koordineres med Grilling?
Gopollvegen
o Bomavgift (hvem kan bruke årskort?)
o Vei

Sak 12/21 Medlemsmøte
Planlegge medlemsmøte siste del av Juli 24 eller 31? Mulig samme dag som ev. dugnad med
løypelaget?
•
•

Knut har kontakter vedr. kjøp av mat
Knut sjekker opp muligheter om å kunne låne kapellet / uteområdet

Sak 13/21 Diverse
• Styret ønsker økt aktivitet ut mot medlemmene.
• Forsøke å følge fast agenda i innkalling av styremøter
• Besluttet å legge ned Facebook side for kommunikasjon internt i styret. Informasjon sendes
på mail, og dokumenter lagres på Onedrive.
• Jan Erik sørger for at Hjemmeside Forside | minside (favangostfjell.no) er oppdatert med nyheter
og referater, som også spres på hytteforeningens facebook side Fåvang Østfjell Hytteforening |
Facebook

Neste møte
Lørdag 26. Juni 2021 kl. 10.00 hos Knut Aaland, Mykkelsetervegen 50 eller på Zoom.

Møtet hevet kl. 11.30.
Jan Erik Johansen
Sekretær

Svarbrev kommentarer fra digitalt årsmøte
Sak 1 Godkjenning og Innkalling
Kommentarer
Savner presentasjon av de som er foreslått til nye kandidater til styret.
Er kassereren en kasserer eller sekretær? Se opplysning i årsberetningen.
Svar fra styret:
Tatt til etterretning

Sak 3 Styrets beretning
Kommentarer
Synd at 7 på topp er nedlagt. Dette var noe som bare var «vårt», og det var artig å kunne ta bilder og
se bilder av besøkende, samt å kunne vinne premier. Fin måte for å kunne lage og vedlikeholde stier i
nærområdet. Med såpass lite aktiviteter i hytteforeningen, både pga pandemien og andre ukjente
årsaker, ville dette vært en fin måte å få engasjement på.
Syns også at 5-7 på topp har vært fin aktivitet for oss som bor utabygds, hvor stolpejakt er mer eller
mindre uaktuelt. Bør gjenopplives.
Svar fra styret:
Tatt til etterretning
• 7 på topp var besluttet pausert grunnet kapasitet og Covid 19. Det vil også i år bli arrangert
Stolpejakten hvor også «vårt» fjell har 10 stolper
• 7 på topp og kanskje 10 på topp vil bli med i planleggingen for 2022 (her trenger vi ildsjeler)
Styret har behandlet mange saker, men dette gjenspeiles ikke i årsrapporten. Det burde vært nevnt
hvilke saker som er behandlet.
Svar fra styret:
Tatt til etterretning

Styret 22.05.2021

