INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2020
Pga. økte smitteverntiltak ifm. Covid-19, gjennomføres møtet pr e-post.

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 (vedlagt
medlemsliste). Alle medlemmer besvarer leder om mottatt og lest
saksunderlag (bekrefter deltakelse), samt melder av eventuell dissens fra
forslag til vedtak (intet svar tilsvarer stemme for forslag til vedtak).

Sak 4.

Styrets beretning for 2020

Sak 5.

Årsregnskap 2020 (vedlagt)

Sak 6.

Fastsette kontingent for 2021

Sak 7.

Oppkjøring av løyper – økonomisk støtte for sesong 20/21.

Sak 8.

Budsjett 2021 (vedlagt)

Sak 9.

Valg for 2021 i samsvar med vedtektene v/ valgkomiteen (vedlagt innstilling)

Sak 10.

Komite for påskeskirennet 2021

Sak 11.

Brøyteordning Riastvegen – orienteringssak v/ Arve Brenne (vedlagt)

Sak 12.

Reguleringsplan veg – status v/ leder (div vedlegg)

Sak 13.

Eventuelt (saker meldes leder snarest og seinest innen 22. november)
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Sak 1. Godkjenne innkalling og saksliste
Møtet er kunngjort pr. e-post til medlemmene, lagt ut på hjemmesiden www.ovlinglia.com og
orientert om på facebook-gruppa.
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
Forslag: Leder for foreninga er møteleder, medlem Margrete Skevik er sekretær, samt to
medlemmer som melder seg frivillig pr e-post til leder for å underskrive protokoll.

Sak 3. Godkjenning av stemmeberettigede og evt. fullmakter fra medlemmer som ikke
er på møtet.
Vedlagt oppdatert oversikt over hytter og medlemmer i foreninga.
Alle medlemmer besvarer leder om mottatt og lest saksunderlag (bekrefter deltakelse), samt
melder av eventuell dissens fra forslag til vedtak (intet svar tilsvarer stemme for forslag til
vedtak).

Sak 4. Styrets beretning 2020
Styret har bestått av:
Vegard Eik-Nes (kasserer), Margrete Skevik (medlem), Einar Trønsdal (vara) og Ole Erik
Holbø (leder).
Revisor: Bent Ove Hyldmo
Web ansvarlig: Jo Olav Trønsdal
Valgkomite: Roar Haug og Egil Tjernvoll
Aktuelle saker:
Medlemmer: 30 hytter (av 31) er medlemmer i foreningen.
Vi ønsker nye medlemmer velkommen: ______________________________
Styret har avviklet ett styremøte i perioden ifm. befaring av alternative krysningspunkter over
Øvlingåa sammen med Tydal kommune og grunneier Lysholm. Styret har videre
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korrespondert pr e-post med hverandre vedrørende sak om reguleringsplan. Leder har fulgt
opp kommunen ifm. reguleringsplan.
Reguleringsplan: Leder har fulgt opp kommunen etter at årsmøtet ikke godkjente foreslått
krysningspunkt over Øvlingåa. Kommunen trakk saken fra politisk behandling høsten 2019.
Det ble gjennomført befaring langs Øvlingåa medio juni 2020 sammen med kommunen og
grunneier Lysholm for å finne alternative egnede krysningspunkt. Kommunen kom først i
slutten av august med et forslag til egnet krysningspunkt (gangbru ved Brenne) som ble sendt
Lysholm med svarfrist pr. 15. september. Fristen ble oversittet, men svaret fra Lysholm var
kortfattet om at han ikke aksepterte løsningen (se vedlagt svar fra Lysholm). Det er også slik
at en grunneier plikter ikke å begrunne sitt svar noe nærmere. Leder mottok e-post fra Tydal
kommune 13.11.20 med skisse om en mulig annen rute som ikke ble befart i sommer. Vegen
starter fra Finnøyveien, en gammel vei mellom Riastveien og Moen Gård. Finnøyveien er
knapt kjørbar i dette området, så da må denne i så fall rustes opp betraktelig et langt stykke.
Traseen er lang og forholdsvis bratt, men det trenger ikke være umulig å oppgradere denne.
Konsekvensen for hytteeierne i Øvlinglia er at vi blir veldig avskåret fra Riastveien med en
slik løsning, og kostnadene er ikke på noen måte vurdert. Valget av en slik trasé medfører slik
vi kan se at felles parkeringsplass må legges et godt stykke inn, hvilket medfører økte
brøytekostnader. Samtidig så kan det bety at investeringskostnadene for krysningspunktet
over åa blir lavere. Kojedal fra kommunen understreker at en slik løsning er kun en foreløpig
skrivebordsøvelse.
Lysholm har lagt ut Moen gård for salg, slik det framgår av FINN. Kojedal viser til at det er
overhode ingen politisk vilje i kommunen til å ekspropriere, videre at en slik prosess tar minst
to år. Han har større tro på å finne løsning med ny eier av Moen gård før vurdering av
alternativ trasé (se vedlagt kartskisse).
Innløsning av tomter/festeavgift.: Majoriteten av hytteeiere og medlemmer har kjøpt ut tomt
av Tydal kommune.
Eiendomsskatt hytteeiere: Kommunen vedtok rett til å skrive ut eiendomsskatt på
fritidsboliger i kommunen. Det ble likevel ikke skrevet ut skatt for 2020, slik som i 2019.
Omlegging av strømnettet (TrønderEnergi): TrønderEnergi gjennomførte i 2019 en god del
omlegging av strømnettet med etablering av trafostasjoner og strømkabler i bakken. Styret er
usikre på hvorvidt alt arbeidet er ferdig, siden det står fortsatt igjen flere strømstolper i
området. Det kan virke som at TrønderEnergi i all hovedsak har ryddet opp etter seg i
terrenget.
Skiløyper: Stugudal Fjell ønsker løpende å utbedre løypenettet. Gjennomgangstonen er 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 2019.
Brøyteordningen Riastvegen: Leder av brøyteordningen Arve Brenne orienterte om økonomi
og brøyting for sesongen 19/20. Det er inngått avtale for tre år med Aas Transport.
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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.
Foreninga har også ei FB-gruppe som ser ut til å fungere svært godt. Vi anbefaler alle
medlemmer om å bruke facebookgruppa og hjemmeside for å holde seg orientert.
Påskerennet 2020: Rennet ble pga. Covid-19 avlyst naturlig nok da vi alle var pålagt
hytteforbud.
Styret takker alle medlemmer for godt samarbeid i året som har gått og ser fram til et Covidfritt 2021 !!
For styret
Ole Erik Holbø (leder)

Sak 5. Årsregnskap
Regnskap 2019/2020 v/ kasserer Vegard Eik-Nes (vedlagt)
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner enstemmig årsregnskap for 2019/2020.

Sak 6. Fastsetting av årskontingent
Styret foreslår å øke årskontingenten med kr. 200, fra kr. 500 til kr. 700. Kontingenten har
vært stabil over flere år. Det framgår av forslag til budsjett for 2021 behovet for økningen.
Kontingenten dekker årsmøtekostnader, 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 øke kontingenten fra kr. 500 til kr. 700 for
2021.
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.
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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 2020/21. I tillegg oppfordres den enkelte til å støtte
løypeprosjektet ut over dette.

Sak 8. Budsjett 2021
Forslag til budsjett 2021 v/kasserer Vegard Eik-Nes (vedlagt).
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar enstemmig budsjett for 2021.

Sak 9. Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 2020
Viser til valgkomiteens innstilling (vedlagt).
Forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas enstemmig av årsmøtet.

Sak 10. Komité for Påskeskirennet
Øvre felt arrangerte påskeskirennet 2019. Hytteforbud påska 2020 pga. Covid-19.
Det er Midtre felts tur til å arrangere påskeskirennet 2021 siden påskerennet 2020 utgikk.
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 felt).
Til dekning av utgifter (premier, pølse m.m) settes det av ca.kr.1.000.
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Sak 11. Brøyteordningen - orienteringssak
Brøyteansvarlig Arve Brenne orienterer om brøyteordningen der leie av bomsystem er et
samarbeid med øvrige hytteeiere langs Riastvegen (vedlegg).

Sak 12. Reguleringsplan veg
I årsmøte 2019 ble det nedsatt en veikomité bestående av følgende personer: Aslaug Bjørke,
Bent Ove Hyldmo, Harald Sæther, Einar Trønsdal og Ole Erik Holbø. Bjørke kommenterte at
planen er mangelfull i sin nåværende form. Hun oversendte argumentene til leder som
videresendte Tydal kommune på vegne av alle medlemmene. Reguleringsplan skulle
behandles i kommunestyret 17. oktober 2019, men ble trukket. Kommunen inviterte styret og
grunneier til å befare alternative krysningspunkt over Øvlingåa i juni 2020. Befaring ble
gjennomført, kommunen sendte grunneier forslag til best egnet krysningspunkt i august med
svarfrist fra Lysholm pr. 15. september. Lysholm svarte at han ikke aksepterer løsningen.
Lysholm har lagt ut Moen gård for salg i markedet, Tydal kommune viser til at det ikke er
politisk vilje til å ekspropriere (det har aldri tidligere vært gjennomført), og anbefaler å
avvente til ny eier av Moen gård er på plass. Kommunen viser samtidig til en alternativ rute
langs Finnøyvegen. Denne ruten ble ikke befart i sommer.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet ber styret sammen med Tydal kommune om primært å legge til grunn anbefalt rute
for veg inn i hyttefeltet, med krysningspunkt over Øvlingåa ved Brenne. Dette forutsetter ny
eier av Moen gård etter at Lysholm har solgt. Sekundært og parallelt ber årsmøtet at styret
sammen med kommunen vurdere hvorvidt alternativ rute langs Finnøyvegen er et reelt
alternativ.
Sak 13. Eventuelt

Trondheim, 15. november 2020
Ole Erik Holbø
leder

6

