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Fåvang Østfjell Hytteforening 

Organisasjonsnummer: 912010546 

Årsberetning for 2016 

 

 

Styret i Fåvang Østfjell Hytteforening har i 2016 bestått av: 
 

Leder:               Nils Tveter 

Kasserer:          Haldis Stenseth 

Sekretær:          Ingunn Fosser  

Styremedlem:   Bjørnar Andersen  

Styremedlem:   Vegard Moen 

Varamedlem:   Lars Erik Bruno Larsen  

 

Valgkomite 

Medlem: Bård Formo 

Medlem: Haldis Stenseth 

 
Revisor: Halgeir Westby 

 

 

Medlemmer/medlemsinfo. 

Vi har hatt 96 betalende medlemmer i 2016. 

Det ble sendt ut vinterinfo i februar 2016. Det er ikke blidt sendt ut noe eget informasjons skriv 

sommer/høst til medlemmene i denne årsmøteperioden, det er kun lagt ut info på Fåvang Østfjell 

Hytteforening sin nettside og vår Facebook side.   

 

Styremøter. 
Det er avholdt 3 ordinære styremøter i perioden. Saker som vi har fulgt igjennom året står beskrevet videre i 

beretningen. Ellers er har vi behandlet ordinære styremøtesaker.  

 

Møter/annet som styre har vært representert.  

2 representanter fra styre, Nils Tveter og Haldis Stenseth har deltatt på Hytteforum 30. september, eget notat 

er lagt ut på foreningens nettside. 

Styret har hatt jevnlig dialog med Løypelaget.  

Dugnad for rydding av løypetrase’ 10.september. 
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Utbedring av veinettet etter arbeidet med nedlegging av strømkabler: 

Vi har hatt dialog med Goppolveien SA, Gudbrandsdal Everk og Haverstad. De fleste stikkveiene er nå i 

tilnærmet lik tilstand som tidligere. Goppolveien SA skal utbedres i løpet av 2017.  Det er noen få stikkveier 

som gjenstår, i den forbindelse opprettholdes dialogen med Haverstad utover våren 2017. 
 

Mobildekning:  

Dette ble tatt opp på Hytteforumet 30. september, i korte trekk, mulig mast Lundkampen i løpet av 2017. Vi 

henviser til Notat fra dette møtet som er lagt ut på våre nettsider. 

 

Andre saker styret har vært opptatt av er aktiviteter i hytteforeningens regi. Vi har hatt veldig lyst til å 

engasjere oss i sosiale tiltak som kan fremme trivsel og hygge for hyttefolket. Dette har vi dessverre ikke 

fått satt ut i live i 2016. Men har nå konkrete planer for 2017.  

 

Økonomi. 
Årsregnskapet viser et resultat per 31.12.16 på 26572,44 kroner. 

 
 
 

Styret, mars 2017 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Nils Tveter                                                                          Ingunn Helene Sand Fosser     

Leder         Sekretær                    

 

                                                                                                                     

Haldis Stenseth                                                                       Bjørnar Andersen 

Kasserer                                                                                  Styremedlem     

 

                                         

Vegard Moen 

Styremedlem   


