INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2019
Sted: Væktarstua
Tid: Lørdag 12.oktober 2019 - 16.00 – 18.00

Sakliste:
Sak 1.

Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 2.

Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å godkjenne protokoll

Sak 3.

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

Sak 4.

Styrets beretning 2019

Sak 5.

Årsregnskap 2019 (deles ut i møtet)

Sak 6.

Fastsette kontingent for 2020

Sak 7.

Oppkjøring av løyper – økonomisk støtte for sesong 19/20.

Sak 8.

Budsjett 2020 (forslag deles ut i møtet)

Sak 9.

Valg for 2020 i samsvar med vedtektene v/ valgkomiteen (ettersendes eller
framlegges i årsmøtet).

Sak 10.

Komite for påskeskirennet 2020

Sak 11.

Brøyteordning Riastvegen – orienteringssak v/ Arve Brenne, (regnskap deles
ut i møtet).

Sak 12.

Reguleringsplan veg – planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser og valg av
medlemmer til veglag (vedlegg).

Sak 13.

Eventuelt (saker meldes inn styret snarest og seinest innen fredag 4. okt.)
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Sak 1. Godkjenne innkalling og saksliste
Møtet er kunngjort kun pr. e-post til medlemmene, lagt ut på hjemmesiden www.ovlinglia.com
og orientert om på face book.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner enstemmig innkalling og saksliste.

Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å godkjenne protokoll.
Godkjenning av innkalling

Sak 3. Godkjenning av stemmeberettigede og evt. fullmakter fra medlemmer som ikke
er på møtet.
Vedlagt oppdatert oversikt over hytter og medlemmer i foreninga. Det foretas opprop i
årsmøtet på deltakelse.
Sak 4. Styrets beretning 2019
Styret har bestått av:
Vegard Eik-Nes (kasserer), Per-Åge Krogstad (medlem), Einar Trønsdal (vara) og Ole Erik
Holbø (leder).
Revisor: Bent Ove Hyldmo
Web ansvarlig: Jo Olav Trønsdal
Valgkomite: Roar Haug og Steinar Rye
Aktuelle saker:
Medlemmer: 30 hytter (av 31) er medlemmer i foreningen.
Vi ønsker nye medlemmer velkommen:
Aslaug Bjørke, tomt nr. 4 (tidligere eier Viveke Trønsdal) og nye eiere av hytte nr. 59 (tidl.
eier Rian) er Kjell-Tore Magnussen og Sølvi Merete Gjære.
Styret har avviklet ett styremøter i perioden.
Reguleringsplan: Leder har purret på kommunen flere ganger med spørsmål om når
reguleringsplanen blir politisk behandlet. Info om status er gjort tilgjengelig på FB-gruppa til
hytteforeninga. 29. august mottok leder e-post fra kommunen med innstilling til
reguleringsplan som kommunen tar sikte på å behandle 17. oktober i kommunestyret.
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Dokumentene fra kommunen ble lagt ut på hjemmesiden til foreninga 9. september, også på
FB.
Innløsning av tomter/festeavgift.: Majoriteten av hytteeiere og medlemmer har valgt å kjøpe
ut tomt av Tydal kommune. Oppmålingsarbeid er gjennomført.
Eiendomsskatt hytteeiere: Kommunen har vedtak om rett til å skrive ut eiendomsskatt på
fritidsboliger i kommunen. Det var likevel politisk flertall for å ikke skrive ut skatt for 2019.
Arbeidsgruppa som representerte alle hytteforeningene i Stugudal har jobbet for at
kommunen ikke skal skrive ut skatt. Ved beskatning forventes det at denne skal gi noe tilbake
til hytteeiere i Stugudal.
Omlegging av strømnettet (TrønderEnergi): Vi har alle observert at TrønderEnergi har
gjennomført en god del omlegging av strømnettet med etablering av trafostasjoner og
strømkabler i bakken. Vi har forstått at arbeidet ikke er ferdig, flere stolper skal også tas ned.
Det er store merker/sår i terrenget etter arbeidet. Vi har forventning om at TrønderEnergi
gjør sitt for å rydde opp når arbeidet er ferdig.
Skiløyper: Stugudal Fjell ønsker løpende å utbedre løypenettet. Gjennomgangstonen er
fortsatt trang økonomi og signaliserer at økonomien kan påvirke på negativ måte
løypeprepareringen. Det er viktig at hytteforeninger/hytteeiere er positive for å få
løypetraseene så bra som mulig. Følg med på facebooksidene til Stugudal Fjell for
oppdateringer om løypenett kommende sesong.
Hytteforeningen betalte sin kontingent til Stugudal Fjell i tråd med årsmøtevedtak.
Brøyteordningen Riastvegen: Leder av brøyteordningen Arve Brenne orienterte om økonomi
og brøyting for sesongen 18/19. Avtalen med Aas Transport ble fornyet for ett år varer frem
til våren 2019. Hovedårsaken til kun ett års avtale er uklarheten hva som skjer med
parkeringsplassene langs Riastvegen.
Hjemmeside og facebookgruppe: 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.
Nytt av året som gikk er etablering av FB-gruppa som ser ut til å fungere svært godt. Vi håper
alle medlemmene bruker facebookgruppa og holder seg orientert.
Påskerennet 2019: Rennet ble vellykket gjennomført langfredag med godt oppmøte. Det var
Øvre felt som stod for rennet med base på tomt nr. 30. Vi takker for innsatsen!
Styret takker alle medlemmer for godt samarbeid i året som har gått og ser fram til et
begivenhetsrikt år som kommer!
For styret
Ole Erik Holbø (leder)
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Sak 5. Årsregnskap
Regnskap 2019 deles ut i møtet v/ kasserer Vegard Eik-Nes.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner enstemmig årsregnskap for 2019.

Sak 6. 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: Årsmøtet vedtar enstemmig å holde kontingenten uendret på kr. 500 for
2020.
Sak 7. 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 et fint alternativ for oss i Øvlinglia.
De siste sesongene er det kjørt løype opp Riastvegen, opp forbi Øvlingen, over til Grunnsjøen
og koblet sammen med de andre løypene ved Ystesoset. Dette ble et flott alternativ for oss
som har hytte på sørsida av Stugusjøen.
Løypenettet er et viktig tilbud for de fleste skiløpere noe som generelt hever Stugudalen som
et attraktivt hytteområde.
Bidrag fra hytteeierne i Stugudal er sentralt for å kunne opprettholde eksisterende løypenett.
Hytteforeningen støttet løypepreparering med kroner 200 pr medlem de siste sesongene.
Den frivillige støtten er kr. 500, og framgår av nettsiden til Stugudal Fjell.
Forslag til vedtak: Årsmøtet i Øvlinglia hytteforening er enstemmig i å støtte løypeprosjektet
med 200 kr pr medlem for sesongen 2019/20. I tillegg oppfordres den enkelte til å støtte
løypeprosjektet ut over dette.
Sak 8. Budsjett 2020
Forslag til budsjett 2020 deles ut i møtet v/kasserer Vegard Eik-Nes.
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar enstemmig budsjett for 2020.
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Sak 9. Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 2019
I årsmøtet 2018 var valgkomitéens innstilling at styremedlem Ole Erik Holbø rykker opp til
styreleder etter at Arve Brenne avsluttet vervet etter seks år. Einar Trønsdal kom inn som
varamedlem.
Per-Åge Krogstad har vært medlem i to perioder og ønsker avløsning.
Viser til valgkomiteens innstilling i årsmøtet.
Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas enstemmig av årsmøtet.

Sak 10. Komité for Påskeskirennet
Øvre felt arrangerte påskeskirennet 2019.
Nå er det Midtre felts tur til å arrangere påskeskirennet 2020.
Rennet holdes Langfredag kl. 15.00. Tidspunkt kan endres hvis ønskelig fra arrangøren.
Forslag til vedtak:
Midtre felt oppfordres til så raskt som mulig å danne komité for arrangementet (målbanner
og startnummer fås av fjorårets komité som var øvre).
Til dekning av utgifter (premier, pølse m.m) settes det av ca.kr.1.000.

Sak 11. Brøyteordningen.
Brøyteansvarlig Arve Brenne orienterer om brøyteordningen der leie av bomsystem er et
samarbeid med øvrige hytteeiere langs Riastvegen. En komite bestående av Bård Aune og
Håvard Rønning fra Langvatna og Steinar Rye og Arve Brenne fra Øvlinglia sitter i
brøytekomiteen. Avtalen med Aas Transport er fornyet for ett år varer frem til våren 2020.
Hovedårsaken til kun ett års avtale er uklarheten hva som skjer med parkeringsplassene langs
Riastvegen.
Avtalen med Riastvegen fra 2010 er fornyet. Denne avtalen er ikke endret siden 2010.
Avtalen er oppdatert, noe som medfører en økning på årlig leie av bomsystemet er økt til kr.
20.000 pr år (fra kr. 10.500). Økningen skyldes økte kostnader med vinterbruk av
bomsystemet.
Alle de som deltar på ordningen vil motta krav på brøyteavgift, og beløpet betales i sin helhet
til brøytekontoen som administreres av Arve Brenne. Regnskapet blir revidert av revisor for
Øvlinglia Hytteforening.
Revidert regnskap sendes ut til alle som deltar i ordningen.
Det er hensiksmessig å ha en buffer på ca. kr. 45 000 siden medlemmene av ordningen må
bære kostnad av vedlikehold av vegen når det er behov for dette. Normalt har vedlikeholdet
vært begrenset til grusing og strøing ved behov. Kjøp av nye brøytestikker er også gjort.
Invitasjon til brøyteordningen 2019/2020 er sendt ut til alle hyttene i området.
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar orientering om brøyteordningen og fremlagt regnskap for
2019 til orientering.
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Sak 12. Reguleringsplan veg
Reguleringsplan ble behandlet i formannskapet 7. september 2019. Pga. fortsatt uavklart
(innsigelser) mht. stikkveg til hytte nr. 27 og 28 har kommunen i fremlagt reguleringsplan
skjært gjennom og anbefalt for behandling opprinnelig plan. Styret ønsker som i 2018 ikke å
involvere seg nærmere i saken, men har en oppfatning om at det har betydning for
medlemmene og foreninga som helhet at reguleringsplanen kan endelig behandles slik at en
kan planlegge videre omfang og kostnader av å etablere veg.
Tydal kommune fremla i e-post 6. september til leder følgende plan for behandling av
reguleringsplan:
07. oktober – behandling i formannskap
17. oktober – behandling i kommunestyret
Reguleringsplan med planskisse og bestemmelser fra Tydal kommune er vedlagt saken.
Leder sendte e-post til Tydal kommune 20. september med en klar oppfordring om at
kommunen gir tilbakemelding på hva som kan være planene for kommunen i det videre –
ønsker kommunen å fortsatt være grunneier i hytteområdet, eller ønsker kommunen å selge
seg helt ut? Og hvis kommunen selger seg ut, hvem kan da bli ny grunneier som vi hytteeiere
må forholde oss til? Vi mener at hvem som i så fall blir ny eier har stor betydning for bl. a.
eventuell etablering av veg inn i området.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet har ingen innsigelser til fremlagt reguleringsplan og tar planen til etterretning.
Styret ber årsmøtet om å fremme forslag til medlemmer fra foreninga til et kommende veglag.
Styret ber årsmøtet om å diskuterte hensiktsmessig organisasjonsform i tilknytning til
økonomi/finansiering av veg.

Sak 13. Eventuelt

Trondheim, 25. september 2019
Ole Erik Holbø
leder
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