Midtre Syndin Hytteeierforening
Årsberetning 2020
-foreningens 18. arbeidsår
Organisasjonsnr.: 913 514 866.

Styret har bestått av:
Ole Johan Stokstad – Styreleder
Odd Einar Reseland – Nestleder
Tone Kristiansen – Sekretær
Cille Jacobsen – Styremedlem
Jan Midthus – Styremedlem
Det har vært avholdt 5 styremøter.
Årsmøtet ble avholdt på Syndinstøga torsdag 23. juli 2020, med god deltagelse.
Kvislasyndin Hytteforening hadde sitt årsmøte parallelt med vårt, og etter
årsmøtene hadde vi felles middag på Syndinstøga. Opprinnelig var planen å
avholde årsmøte på langfredag (10.4.20) som vanlig, men nasjonalt hytteforbud
og pandemien gjorde det umulig å avholde årsmøte i påsken.
Markedsdag
Vi var aktivt med på organisering og gjennomføring av den årlige markedsdagen
ved Syndinstøga lørdag 11. juli. Vi hadde som vanlig en stand, i år med nytt
beach flagg med navn og bilde. Nytt på årets markedsdag var flere tilbydere av
lokalmat, og hesteridning. Det var god oppslutning og god stemning på
markedsdagen.
Dugnad mot gjengroing av fjellet
Lørdag 29. august ble det arrangert dugnad for å rydde vegetasjon. Mikael
Fønhus leder dugnadsgruppa som arrangerer en dugnad i året for å holde fjellet
åpent. MSH betalte for bortkjøring av kvist etter dugnaden.
Reguleringsplaner
Hytteeierforeningen følger med på aktuelle reguleringsplaner i vårt område. Vi
gir uttalelser når styret ser at det er formålstjenlig. I 2020 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. Spesielt ble utfordringene med

langtidsparkering vinterstid tatt opp. En sak vi også jobba mye med utover
høsten.
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 121 medlemmer som betalte kontingenten i 2020, mot 124 i 2019. Vi
hadde budsjettert med 130. Vi har hatt noen innmeldinger og utmeldinger, samt
noen som ikke har betalt kontingent etter flere purringer. Utmeldinger skyldes i
hovedsak salg av hytta.
Det ble et overskudd på 2 073,09 kr. i 2020.
Nytt i 2020 var at vi hadde annonseinntekter i Syndinposten. Vi takker våre
annonsører for støtten.
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
Vi laga to utgaver av Syndinposten for første gang i 2020. Vi følger opp med
relevant informasjon på hjemmesiden i løpet av året. Vi tar gjerne imot stoff til
Syndinposten.
11. mars 2021 – styret

