
Referat fra årsmøtet i <<Finnvola Midtre Hytteforening,
tirsdag 22.jani202l
Møtet ble holdt på Vinne samftnnshus. 29 personer møtte og 26hytter var represen &rt på
møtet.

Sakliste
1. Åpning med godkjenning av innkalring, valg av møteleder og referento Nestleder Kjartan Greiffselnes ønsker velkommen. Det var ingen kommentarer til

innkallingatil møet.
t Kjartan Greiffselnes ble valgt til møeleder. Gunn Skavhaug ble valgt til referent.o Morten Sl«ove og OIe Anton Rofrno ble valgl til å signere r"f"*t"t

2. Åmmelding fra styret
o §artan Greiffselnes refererte årsmeldinga fra $yret.. Enstemmig vedtatt.

3. Regnskap
o JørtEriksen giorde rede for regnskapet.
o Regnskapet er revidert og anbefalt vedtatt. Regnskap enstemmig vedtatt.

4. Åmmelding fra komiteene
o Vegkomiæ. Ny brøyter er på plass, ikke alle er enige i kvaliæten på brøytinga som

er utført- Styret skal evaluerer brøytekontrakt. Ved mye snø må Uo*", rydd.,for snø og is. Det har alle hytteeierne ansvar for. Når det gfelder veiene generelt
må det til noe oppgrusing. Spesielt sti til gapahuk. Ellers Ut. A"t bestemt at vi skal
ha 2 gruslass, for repemsjon generelt. Delegges opp for bruk ved augnad. Dugnad
blir fa§t ørsle^tør{a-q i juni os_første lørdagi-september. Men vi tar å d"s"ud
lørdag 3iuni, for å få startet. Da skal vi ta inn veistikker, sjekke refleks påd"* og
legge dem i !1set si bod. Fyll opp kassene med grus. Gruså opp de tidligere r.uoå
sti og veier. Kantslått. Vegkomite fordeler arbeå bhnt dugnåd'sgiengen.o Bomkomite, ble lagt ned for en del år siden. Det ble stilt spørsÅ Å vi fortsatt
har behov for den, styret fikk mandat til å utrede det.. Årsmelding godkjent.

5' Bjømar Håpnes tar oss giennom årsmeldinga til vannkomiteen. Viser til fusmøte-
innkallinga der hele referatet ligger.
Enstemmig vedtatt.

Kontingent
o Forsla.E om uendret kontingent i budsjett 202l.Det blir sendt ut et beløp som kan

deles i 2. Forfall blir skrevet på faktura.
Enstemmig vedtatt.



Budsjett
o Jørn Eriksen la fram budsjettforslag der uendret kontingent var innbakt. Det er lagt

inn midle'rtil tidliger omtalt grusing og 2 gruslass, styret kan justere hvis behov-
Enstemmig vedtatt.

Valg
o Valgkomitdens forslag ble lagt fram av Torfinn Lyng. Forslaget til valgkomiteen

ble klappet giennom.

Nytt styret i Finnvola Midtre hytteforening

Harald Aasenhuus, leder til2OZ2
Kjartan Greiff Selnes, nesfleder gjenvalg til ZOZ}
Gunn Skavhaug, sekretær til2OZ2
{ørn Ragnar Eriksen, kasserer gjenvalg ltl2A2A
[1ode Haugmark, styremedlem, ny til ilOZS
BirgerAsphaug, vara til 2A22

Vegkomite
Svenn Robert Østvik, til2OZz
Osvald Skjørstad, tt Z0Z2
Roger Leithe, ny til 2023

Vannkomite
Bjørnar Håpnes, fl Z02Z
Øystein Sivertsen, ny til 2023
Knut Henry Norum, ny til2}23

Revisor
Gunn lngebrigtsen
Reidar Thomassen

Valgkomite
Torfinn Lyng, fl2A22
Arne Sporild, til Z02g

Innkomne saker

!*-"t fra Hojem ble tnrkket. Innfonnerer om veiplanene til hyttene på hans side.
Ønske om kart over medlemmene, vannledningsnettet og kraner.
Ønske om innformasjon hva vi skal giøre ved br*. Innlviterer BRANN på neste
Arsmøtet.

Nestleder Kjarfån Greiffselnes takker for oppmøtet.
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Referent: Gunn Skavhaug


