
MIDTRE SYNDIN HYTTEEIERFORENING 

 

Årsmøte 2020 

Torsdag 23. juli kl. 16:00 

Sted: Syndinstøga 

 

På grunn av korona situasjonen med hytteforbud og 

forsamlingsforbud måtte vi utsette vårt planlagte årsmøte. Vi innkaller til et forsinka ordinært årsmøte 

torsdag 23. juli. Nytt i år er at Kvislasyndin Hytteforening vil ha sitt årsmøte parallelt med oss i et annet 

rom på Syndinstøga. Etter år årsmøtene er alle velkommen til en felles middag for medlemmer i begge 

foreningene på Syndinstøga. 

 

Agenda for årsmøtet: 

1. Velkommen. Presentasjon av styret. 

 

2. Godkjenning av innkalling. 

a Forslag på vedtak: Innkalling godkjennes 

b Forslag på møteleder: Ole Johan Stokstad 

c Forslag på referent: Tone Kristiansen 

d To til å skrive under protokollen: 

 

3. Behandling av årsberetning og regnskap. 

a Regnskapet er revidert og godkjent av Øyvind Nordset den 3. mars 2020. 

b Forslag på vedtak: Årsberetning og regnskap for 2020 godkjennes. 

 

4. Budsjett 

a Forslag på vedtak: Styrets budsjett tas til orientering 

 

5. Valg 

a 2-3 styremedlemmer 

b revisor 

c valgkomite 

 

6. Vedtekstendringer 

a Styret foreslår en oppdatering av vedtektene, se vedlegg. 

 



7. Eventuelt 

a Styret ber om at eventuelle saker medlemmer vil ha behandlet på årsmøte må 

meldes til styret seinest 9. juli 

 

 

 

 

Velkommen til felles middag med Kvislasyndin Hytteforening! 
Torsdag 23. juli kl. 17:30 (etter årsmøtet) er alle medlemmer i Kvislasyndin Hytteforening og 

Midtre Syndin Hytteeierforening velkommen til middag på Syndinstøga. Vi har fått følgende 

tilbud: 

• En 2-retters meny: 

• Guinnes Oksegryte med grillede rotgrønnsaker, mandelpotetpure, brød og smør 

• Vaniljepannacotta med pasjonsfrukt og friske bær 

• Kr.295,-/kuvert (normalpris 355,-). Betaling kan gjøres direkte til Syndinstøga på dagen. 

• Påmelding til middagen sendes seinest 19/7 på e-post til post@syndinstoga.no med infoen: 

• ÅRSMØTE MIDDAG 23. JULI 

• NAVN: 

• ANTALL:          (hvis flere en 1pers fra samme husstand) 

• HYTTEFORENING: 

 

Det er ikke påmelding til årsmøte, kun til middagen. På selve årsmøte er det bare å møte opp 

som vanlig, og det er mulig å bare delta på selve årsmøte. Men vi håper flest mulig har tid og 

anledning til å få med seg både årsmøte og middag! Vi tror og håper at middagen vil være en fin 

anledning til å bli kjent med flere Syndinvenner!!! 

 

mailto:post@syndinstoga.no

