
Midtre Syndin Hytteeierforening 

Årsberetning 2019 
-foreningens 17. arbeidsår 

Organisasjonsnr.: 913 514 866. 

 

 

Styret har bestått av: 

Ole Johan Stokstad - Styreleder 

Odd Einar Reseland - Nestleder 

Tone Kristiansen – sekretær  

Cille Jacobsen 

Jan Midthus 

 

Det har vært avholdt 5 styremøter. 

 

Årsmøte ble avholdt på Syndinstøga langfredag, 19. april 2019, med god 

oppslutning. 

 

Takk til familien Horge 

Et stort prosjekt i 2019 var, på vegne av hyttefolket på Syndin, å rette en takk til 

familien Horge for jobben de har lagt ned på Syndinstøga og for servicen de har 

gitt til oss som brukere av Syndinområdet. Vi fikk mange bidrag fra 

medlemmene. Randi og Andres fikk et maleri «Grindadn» av Hilde Synnøve 

Husevold og en opplevelsestur til Oslo. Minda fikk et pledd fra Grindaker vev. I 

tillegg fikk de også hver sin bok med hilsninger fra bidragsyterne. Gavene ble 

overrekt på årsmøte. 

 

Stidugnad 

Vi arrangerte en dugnad på stien Svult – Soleikrostølen lørdag 6. juli. 

 

Markedsdag 

I forbindelse med markedsdagen ved Syndinstøga lørdag 13. juli hadde vi en 

stand. 

 

Dugnad mot gjengroing av fjellet 

Lørdag 31. august ble det arrangert dugnad for å rydde vegetasjon. Mikael 

Fønhus leder dugnadsgruppa som arrangerer en dugnad i året for å holde fjellet 

åpent. 

 

Reguleringsplaner. 



 

Hytteeierforeningen følger med på aktuelle reguleringsplaner i vårt område. Vi 

gir uttalelser når styret ser at det er formålstjenlig. I 2019 har vi ikke avgitt 

uttalelse i forbindelse med noen reguleringsplaner 

 

Stølsvegen 

Vi hadde et konstruktivt møte med styret for Stølsvegen Høyme – Syndin – Strø. 

Vi drøfta aktuelle saker knytta til vegen. Blant annet fartsgrense, som veilaget 

ville jobbe videre med. Vi er enige om å møtes en gang i året. 

 

Vestre Slidre Hytteforening 

Vi er med i Vestre Slidre Hytteforening (VSH) som er en paraplyforening for 

hytteeierforeninger i Vestre Slidre, og jobber med saker som er av interesse for 

hytteeiere i Vestre Slidre.  

 

Skiløyper 

Vi støtter Vestfjelløypene og Grindafjell løypelag som kjører skiløyper i vårt 

område, og engasjerer oss i løypelagene sitt arbeid.  

 

Økonomi. 

Det var 124 medlemmer som betalte kontingenten i 2019, det samme antallet 

som i 2018. Vi hadde budsjettert med 125. Vi har hatt noen innmeldinger og 

utmeldinger, samt noen som ikke har betalt kontingent etter flere purringer. 

 

Det ble et overskudd på 8 165,99 kr. i 2019. 

 

Det er et økende antall som velger å gi grasrotandelen når de tipper til MSH. Vi 

takker de som har valgt å gi sin grasrotandel til MSH! 

 

Administrasjon 

Vi benytter Styreweb til medlemsdatabasen, regnskapet, hjemmeside og 

utsending av meldinger på e-post og sms. Vi jobber for å ha et oppdatert 

medlemsregister. Gi beskjed når dere bytter e-post, mobilnummer eller får ny 

postadresse! 

 

Informasjon og Syndinposten 

Syndinposten ble gitt ut på papir en gang i 2019, slik som tidligere. Vi følger 

opp med relevant informasjon på hjemmesiden i løpet av året. Vi tar gjerne imot 

stoff til Syndinposten. 

 

11. februar 2020 – styret 


