Engerdal Østfjell Hytteforening

Protokoll fra årsmøte 14. april 2022.
Årsmøtet ble holdt i Samfunnshuset i Engerdal, kl.15.30 – 17.00.
I år ble det slik at medlemmene kunne møte kl. 15.00, og etter registrering ble det servert
kaffe og kaker før årsmøtestart.
Til stede fra styret: Oddbjørn Flataker, Erlend Slokvik, Nina Midthun, Sven Erik Korsnes,
Magnus Kausland, og vararepresentantene, Øyvind Risbakken og Rolf Bangseid. I tillegg
møtte regnskapsfører Henrik Carlsen.
Det var 98 til stede, og av disse 60 stemmeberettigede.
Styreleder Oddbjørn Flataker ønsket velkommen. Han ga ordet til Rolf Bangseid som leste
sitt dikt: «Aprildag»
Innkalling og saksliste med årsberetning, regnskap 2021, budsjett 2022, samt valgkomiteens
innstilling var sendt ut på forhånd.
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Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder, referent, og to til å signere protokollen.
Styrets årsberetning. (vedlegg 1)
Regnskap for 2021 og revisors beretning. (vedlegg 2, beretningen tas i møtet)
Ansvarsfrihet for styret
Budsjett for 2022 og kontingent for 2023.(vedlegg 3)
Innkomne saker
Orientering, status re-åpning av slalåmbakken.
Informasjon fra dugnadskomiteen (vedlegg 4).
Valg (Hvem som er på valg fremgår av årsmeldingen (vedlegg 5. Innstilling fra
valgkomiteen)

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Styreleder redegjorde for denne. Ingen kommentarer.
Vedtak:
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen.

Vedtak:
Erlend Slokvik ble valgt til møteleder og Rolf Bangseid til referent, Erik Gjestvang og AnneLise Haanæs til å signere protokollen.
Sak 3. Styrets årsberetning.
Styreleder gikk igjennom hovedpunktene i årsberetning som styret har arbeidet med i
meldingsåret. Året 2021 har vært preget av koronasituasjonen og de fleste av styremøte er
avhold på teams.
De viktigste sakene som styret har brukt mye tid på i meldingsåret er:
1. Engerdal Utmarkslag
2. Kommunen sin rolle i saker som direkte angår hytteeierne
3. Mulige løsninger for bedre å ivareta hytteeierne sine interesser i Østfjellet
4. Jobbe med å re-åpne slalåmbakken.
Styret etterlyser en større åpenhet og dialog knyttet til saker som Engerdal Utmarkslag har
ansvaret for.
I møter med administrativ og politisk ledelse i kommunen, har en tatt opp og drøftet saker
som direkte angår hytteeierne.
Styret har og jobbet med å få til fellesskapsløsninger, der grunneiere, utbyggere, hytteeiere
og kommunen er aktive partnere for den videre utviklingen i Østfjellet.
Styret mener at gjennom en god dialog,samt legge vekt på fellesskapsløsninger er måten vi
bør jobbe på framover.
Det fremkom ingen kommentarer til årsmeldingen
Vedtak:
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
Sak 4. Regnskap for 2021 og revisors beretning.
Henrik Carlsen gikk igjennom regnskapet og redegjorde for nøkkeltallene. Årets resultat, kr
42 137 tillegges egenkapitalen som viser kr 296 570. Dagfinn Malnes leste
revisjonsberetningen.
Vedtak:
Regnskap med revisjonsberetning godkjent.
Sak 5. Ansvarsfrihet for styret.
Vedtak:
Styret innvilget ansvarsfrihet.
Sak 6. Budsjett for 2022 og kontingent for 2023.
Henrik Carlsen redegjorde for budsjettet. Driftsinntektene er budsjettert med kr 98 000 og
driftskostnadene med kr 123 500. Til det siste ligger en avsetning til alpinbakken og
dugnadsarbeid. Dette innebærer et underskudd på kr 25 000 (inkludert finansdelen).
Kontingenten foreslås uendret, kr 300.
Vedtak:
Årsmøtet tok budsjettet til etterretning. Kontingenten for 2023 er fortsatt kr. 300.

Sak 7. Innkomne saker.

Ingen saker er meldt.
Sak 8. Orientering, status re-åpning av slalåmbakken.
Styreleder orienterte om arbeidet som er gjort etter årsmøtevedtak i fjor.
Styret har oppnevnt egen arbeidsgruppe som jobber med de konkrete sakene for få til en
reåpning av slalåmbakken.
Anlegget må påkostes en del for å få det godkjent.
Det forutsetter og at det inngås ny festeavtale med grunneiere. Arealet er regulert til
allmennyttige formål som slalåmbakke.
For å lykkes er det nødvendig med villighet til å delta fra alle parter, men må påregne at
hytteeiere må bidra mest for at vi skal lykkes å få til ny aktivitet i bakken.
Å ha en slalåmbakke i drift vil på lik linje som gode skiløyper og gi en merverdi for hyttene
som er i Østfjellet.
Styret sammen med den nedsatte arbeidsgruppen arbeider videre med saken.

Det ble reist noen spørsmål rundt følgende; Rydding i forhold til grunneierne, hva med
Knuten, etablering av aksjeselskapet. Man kan tenke seg et forslag å legge til grunn tegning
av aksjer i et antall av 3 000, til en pris av kr 1 000 pr. stk., hvilket vil innebære en A/S-kapital
på 3 mill. kroner.
Vedtak:
Årsmøte tok orientering til etterretning og styret arbeider videre med denne saken.
Sak 9: Informasjon fra Dugnadskomiteen.
Bjørn Kristiansen gikk igjennom hovedpunktene om hva som er utført. Det er et betydelig
arbeid som er utført gjennom 12 punkter. Også i 2022 vil det være en rekke behov for
oppgraderinger. Det være seg løypenett og forholdet til grunneiere, ryddinger, men også en
del tekniske utfordringer.
Vedtak:
Årsmøtet tok informasjonen til etterretning og med takk for vel utført arbeid.
Sak 10: Valg.
Øystein Malme redegjorde for valgkomiteens innstillinger:
Styret:
Oddbjørn Flataker innstilles som styreleder for 1 år, Erlend Slokvik velges for 2 år, Maria
Elisa Amundsen velges for 2 år. Magnus Kausland er ikke på valg. Nina Midthun tar ikke
gjenvalg.
Vararepresentanter velges for 1 år:
Øyvind Risbakken og Rolf Bangseid gjenvalgt. Nye er: Ingrid Steigen Hellerud og Sven
Bjerke.
Leif Jørstad og Ada Rostad tar ikke gjenvalg.
Revisorer:
Bodil Klakegg for 2 nye år. Dagfinn Malnes er ikke på valg.

Valgkomite:
Jan G. Haanæs, Bredo Berge og Øystein Malme velges for 2 nye år. Raymond Brenden og
Arne Windju er ikke på valg.
Leder i valgkomiteen Øystein Malme
Kasserer/regnskapsfører: Henrik Carlsen bekrefter 1 år til.
Leder av dugnadskomiteen: Bjørn Kristiansen bekrefter 1 år til.
Vedtak:
Alle forslag fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
Styreleder avsluttet årsmøte med å takke for tilliten og for godt oppmøte. Han ga også
blomster til de som har gått ut av styret.

