Referat fra styremøte 07.03.2020.
Tilstede:

Lars Sevaldsen
Roald Nilsen
Halvor Morseth

Leder
Kasserer
Styremedlem

Forfall:

Jan A. Furnes
Styremedlem
Inger Helene Hals Varamedlem

Sak 01/20 – Referat fra siste styremøte 23.11.2019.
Styret gikk gjennom referatet fra siste styremøte. Det var ingen merknader til
referatet.
Vedtak:
Styret tok referatet til etterretning.
Sak 02/20 – Økonomisk oversikt – saldo og innbetaling av kontingenter etc. for 2019,
herunder annonsører
Kontingenten for 2019 har, med bakgrunn i en feiltolkning, ikke blitt innkrevd før i
2020. Dette er nå utført. Det er 3 stk. foreninger som det er problematisk å finne
kontaktmann til, kassereren følger opp dette. Pr. dato har vi 6 annonsører for 2020.
Økonomien i OHF er god.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning og ber kassereren følge opp innbetalingene
for kontingenten 2019 og annonsørene for 2020.

Sak 03/20 – Gjennomgang av årsmøtesaker 2019.
Styret gikk gjennom årsmøtesakene: styrets årsberetning, regnskap,
revisjonsberetning, innkomne forslag, fastsettelse av kontingent, budsjett 2020 og
valg. Etter årsmøtet gjennomføres et medlemsmøte med ordfører Espnes tilstede.
Vedtak:
Tidspunkt for årsmøte 2019 ble fastsatt til tirsdag 07.04.2020 (i påsken), kl. 1700 på
Skifer Hotell. Styret fordelte de forskjellige årsmøtesakene mellom seg og ble enig
om å annonsere årsmøtet i begge Oppdals aviser (storutgivelse) samt på våre
hjemmesider. Som valgkomite ble valgt: Halvor M.(leder) og Inger Helene H.
Sak 04/20 – Referat fra møtet med ordfører/Oppdal Kommune 06.02.2020.
Følgende saker ble diskutert:
-

Gjevilvassdalen – skiløyper/vannstand
Skarvatnet Vest – ny «Gjevilvassdalen»
Høye priser i Oppdal Kommune
Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten
Info. fra Kommunen – nye hyttefelt?
Møte og talerett i politisk fora.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning og viser til at hele referatet fra møtet ligger på
våre hjemmesider.
Sak 05/20 – Hvilke oppgaver skal prioriteres i 2020.
Etter diskusjon falt styret ned på følgende saker:
-

Gjevilvassdalen
Status skiløyper
Gangvei/sykkelbane Vognild - Trollheimsporten
Diverse avgiftssaker
Hyttefeiing/slamtømming – fungerer dette i praksis

Sak 06/20 – Eventuelt.
Under eventuelt ble følgende tatt opp:
-

OHF egen Facebookside. Roald tar dette opp med vår IT-avd.
OHF må ha nytt regnskapskontor, det gamle er solgt. Roald undersøker dette.

