SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015

Sted : Væktarstua
Tid : Lørdag 24.10.2015 - Klokka 16.00
I forkant av årsmøtet vil representanter fra Tydal Kommune orientere om status på
oppgradering av reguleringsplanen i Øvlinglia. De vil også informere om den nye
tomtefesteloven – hvilke konsekvenser kan det få for oss?
Sakliste:
Sak 1.

Valg av møteleder, sekretær og to personer til å godkjenne protokoll.

Sak 2.

Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 3.

Godkjenning av stemmeberettigede og evt. fullmakter fra medlemmer som ikke
er på møtet.

Sak 4.

Styrets beretning

Sak 5.

Årsregnskap 2015

Sak 6.

Valg i samsvar med vedtektene v/ valgkomiteen.

Sak 7.

Fastsette kontingent

Sak 8.

Budsjett 2016

Sak 9

Oppkjøring av løyper – økonomisk støtte

Sak 10

Komite for påskeskirennet

Sak 11.

Veikomitéens arbeid – orienteringssak

Sak 12.

Brøyteordning Riastvegen – orienteringssak

Sak 13.

Innkomne forslag. Forslag må være sendt leder skriftlig senest 16. oktober.

Sak 14. Eventuelt
Saksdokumenter vil bli sendt ut i forkant av møtet!
Kaffe med nogo attåt! Grunnet bestilling av servering meld til leder om dere kommer.
For styret: Arve Brenne (leder)
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Sak 1. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å godkjenne protokoll.
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og sekretær.
Valg av to personer til å underskrive protokoll
Sak 2. Godkjenne innkalling og saksliste
Møtet innkalt pr. E.mail – sendt pr. post til de som ikke har E.mail. Også lagt ut på hjemmesida.
Sak 3. Godkjenning av stemmeberettigede og evt. fullmakter fra medlemmer som ikke
er på møtet.
Opprop. Hver hytte har en stemme.
Sak 4. Styrets beretning 2015
Styret har bestått av:
Arve Brenne (leder), Robert Berg Molde (sekretær), Steinar Rye (kasserer) og Ole Erik Holbø
(varamann).
Revisor: Bent Ove Hyldmo
Web ansvarlig: Jo Olav Trønsdal
Valgkomite: Trygve Gjermstad og Harald Ormberg .
Aktuelle saker:
Medlemmer: 28 hytter (av 31) er medlemmer i foreningen.
Styret har ikke hatt noe styremøte i perioden. Styret har løpende kommunisert pr. tlf og Epost.
To hytter i Øvlinglia har byttet eier i perioden: Kai Roger Jensen er nye eiere av hytte nr. 26
(Ness). – Håvard Berge Lehn er nye eiere av hytte nr.7 (Børstad) de ønskes velkommen til
Øvlinglia. I tillegg ligger hytte nr. 15 (Houen) ute for salg.
Tydal Kommune: Leder har gjentatte ganger vært i kontakt med kommunen ang.
oppgradering av reguleringsplanen. Har også vært i kontakt konstituert teknisk sjef Per
Ingebrigt Græsli. Inntrykket var positivt med hensyn til samarbeid mellom Øvlinglia og
kommunen.
Reguleringsplan: Årsmøtet 19.11.2012 vedtok enstemmig å gjøre henvendelse til Tydal
kommune om endring av reguleringsplanen for feltet for å få bilvei inn i hyttefeltet. Brev ble
sendt kommunen 28.11.2012. Styret har mottatt tilbakemeldinger fra kommunen om at brevet
er mottatt og at de stiller seg positive til vår henvendelse.
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Representanter fra hytteforeningen sammen med representanter fra kommunen deltok på
befaring tirsdag 4. november 2014 Feltet ble vurdert og aktuelle veiløsninger ble diskutert.
Hytteeierne ble invitert til å komme med synspunkter. Disse ble koordinert og av en oppnevnt
komite som videreformidlet til kommunen.
I ettertid har leder i foreningen med jevne mellomrom etterlyst status på prosjektet. Det har
dradd ut i tid. Hovedårsaken skal være vanskelige forhandlinger med grunneier av området
mellom Riastvegen og Øvlingbekken.
Styret vil fortsette med å holde trykk på kommunen for å sikre fremdrift i prosjektet.
Ny Tomtefestelov. Styret har gjort henvendelse til kommunen om hvilke konsekvenser den
nye tomtefesteloven får for oss.
Det er noe skuffende at kommunen ikke så langt har gitt noen tilbakemelding på dette.
Riastvegen Styret har fanget opp signal om at organisering av nytt eierskap av Riastvegen er
på gang. Statskraft, Tydal kommune og Holtålen kommune ønsker å trekke seg ut av
eierskapet av Riastvegen. Grunneiere langs Riastvegen er i forhandlinger om å opprette en
gruppe som skal overta eierskapet. Presiserer at dette er uoffisielle signal som har kommet.
Styret sende et brev til leder av styret for Riastvegen med ønske om å bli orientert om
fremdrift i dette prosjektet. Har ikke mottatt noen respons på dette brevet. Hytteeierne er
viktige brukere av veien, så det er viktig at vi holder oss orientert om bl.a. størrelse på
veiavgiften.
Skiløyper: Stugudal Fjell har henvendt seg til hytteforeningene om muligheter for hjelp til
både rydding av løypetraseer og økonomisk støtte. Det er viktig at hytteforeninger/hytteeiere
er positive for å få løypetraseene så bra som mulig. Styret har gitt tilbakemelding til Stugudal
Fjell at vi vil være positive til å bidra med dugnadshjelp til løyper som er i vårt «nærområde».
Veikomiteens arbeid: Se sak 11
Brøyteordning: Se sak 12
Hjemmeside: Jo Olav har sørget for at hjemmesida vår har vært stabil og bra. Mange, også
utenfor Øvlinglia, er flittige brukere av hjemmesida. For at hjemmesida skal bli enda bedre
må vi alle bli flinkere til å sende saker (både store og små) til redaktøren.
Avslutning: Styret takker alle medlemmer for godt samarbeid i året som har gått og ønsker
det nye styret lykke til!
Sak 5. Årsregnskap
Regnskap deles ut på årsmøtet og gås gjennom av kasserer Steinar Rye og revisor.
Sak 6. Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 2015
Valgkomitéens innstilling vedlagt.
Er lovt denne i løpet av uka.
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Sak 7. Fastsetting av årskontingent
Styret foreslår å opprettholde 500 kr i årskontingent. Dette vil dekke bidrag til Stugudal Fjell
(medlemskap og løypestøtte etc.) og til hytteforeningens øvrige aktiviteter (dugnadsarbeid,
vei/stier, administrasjon, påskeskirenn o.l.).
Forslag til vedtak:
Styret foreslår å holde kontingenten uendret kr. 500 for 2016
Sak 8. Budsjett 2016
Forslag til budsjett deles ut på møtet.
Sak 9. Oppkjøring av løyper - finansiering
Stugudal Fjell sørger for at et rikt løypenett er oppkjørt hver helg i vintersesongen samt
vinterferie og påskeferie. Løypene tilstrebes å være oppkjørte innen kl 10.00 lørdag og
søndag. Den delen av det sentrale løypenettet som ligger nærmest Øvlinglia hyttefelt er lagt
på motsatt side av Riastvegen.
Rundløype fra Finnøyvollan via Øvlinglia hyttefelt, Mosjøen, Grønsjøen, Grønlia til
Finnøyvollan er nå med på oppdatert løypekart. Dette kartet ligger på hjemmesida til Stugudal
Fjell. Dette blir et fint alternativ for oss i Øvlinglia.
Siste sesong ble det kjørt løype opp Riastvegen, opp forbi Øvlingen, over til Grunnsjøenog
koblet sammen med de andre løypene ved Ystesoset. Dette ble et flott alternativ for oss som
har hytte på sørsida av Stuggusjøen.
Løypenettet er et viktig tilbud for de fleste skiløpere noe som generelt hever Stugudalen som
et attraktivt hytteområde.
Bidrag fra hytteeierne i Stugudal er sentraltag for å kunne opprettholde eksisterende løypenett.
Hytteforeningen støttet løypepreparering med kroner 200 pr medlem siste sesongen
2014/2015.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Øvlinglia hytteforening ønsker å støtte løypeprosjektet med 200 kr pr medlem for
sesongen 2015/16. I tillegg oppfordres den enkelte til å støtte løypeprosjektet ut over dette.
Sak 10. Komité for Påskeskirennet
Det er Øvre felts tur til å arrangere påskeskirennet 2016. Rennet holdes Langfredag kl 15.00.
Øvre felt oppfordres til så raskt som mulig å danne komité for arrangementet (målbanner og
startnummer fås av fjorårets komité).
Til dekning av utgifter (premier, pølse m.m) settes det av ca.kr.1.000.

4

Sak 11. Veikomitéens arbeid
Veikomitéen har i 2015 bestått av Egil Tjernvoll, Roar Haug og Einar Trønsdal.. Komitéen vil
orientere om det arbeidet som er gjort og planer fremover.
Se vedlegg. Rapport fra veikomiteen 2015

Sak 12. Brøyteordningen.
Brøyteordningen og leie av bomsystem er et samarbeid med øvrige hytteeiere langs
Riastvegen.
En komitee bestående av Bård Aune og Håvard Rønning fra Langvatna og Steinar Rye og
Arve Brenne fra Øvlinglia sitter i brøytekomiteen. Avtalen med Aas Transport varer frem til
våren 2019.
Alle de som deltar på ordningen skal ha mottatt giro, og beløpet betales i sin helhet til
brøytekontoen som administreres av Arve Brenne.
Det vil på årsmøtet bli gitt en kort orientering om brøyteordningen.

Sak 13. Innkomne saker.
Ingen innkomne saker er meldt inn.
Sak 14. Eventuelt.
Synspunkter på valg av sted og tid for årsmøtet……
Kort oppsummering av møtet med kommunen i forkant av årsmøtet.
Vedlegg 1. Valgkomiteens forslag.
Vedlegg 2. Rapport fra veikomiteen 2015.

5

