Referat årsmøte 2021 i Oppdal Hytteforum.
Tid: Onsdag 19. mai 2021 klokken 2000
Sted: Digitalt (Teams)
Antall deltakere: 42
1 Åpning
Vibece Larsen ønsket velkommen til årsmøtet. Hun gikk gjennom regler for
deltagelse på digitale møter og kom med noen nyttige tips før hun ga ordet til Lars
Sevaldsen.
2 Konstituering:
- Valg av møteleder: Lars Sevaldsen ble foreslått og valgt
- Valg av referent: Helge Stabursvik ble foreslått og valgt
- Valg av tellekorps: Vibece Larsen og Eivind Alstad ble foreslått og valgt
- Valg av protokollunderskrivere: Wenche Thorstensen og Rita Amundsen ble
foreslått og valgt
3 Styrets årsberetning 2020
Lars Sevaldsen leste årsberetning for Oppdal Hytteforum 2020.
Anne Grete Holmen kommenterte at det også tidligere har vært anledning til å møte i
politiske møter.
Anne Grete Holmen spurte om hva som ble sagt om «høye priser i Oppdal
kommune» og nullregnskapene? Lars Sevaldsen og Jan Andre Furnes svarte at de
var forelagt de såkalte nullregnskapene. Oppdal kommune har hatt litt overskudd og
satt dette i fond. Dersom regnskapene fortsetter å gå i pluss må prisene settes ned.
Dette skal Oppdal Hytteforum følge opp og passe på.
Årsmøtet godkjente årsberetning for 2020.
4 Årsregnskap – revidert 2020
Kasserer Roald Nisen er på reisefot. Regnskapet ble gjennomgått av Lars.
Resultatregnskapet. Driftsresultatet viste et underskudd på kr. 95.943.Nytt firma skal foreta innkreving av kontingenter for 2021. Styret har tidligere besluttet
at det ikke skulle kreves kontingenter for 2020.

Eivind Alstad mente at dette med kontingent og manglende innkreving er
kritikkverdig. Vibece Larsen mente det var bekymringsfullt at kontingentkrav ikke er
sendt ut.
Balanseregnskapet. Ingen kommentarer
Revisors beretning ble lagt fram og lest opp.
Årsmøtet godkjente driftsregnskap, balanseregnskap og revisors beretning.

5 Innkomne forslag:
A. Eiendomsskattetaksten for hytteeierne
Forslagsstiller Anne Grete Holmen.
Oppdal kommune har høyere eiendomsskatt for Gjevilvassdalen og området rundt.
Dette bla. på grunn av gode skiløyper. Holmen ber om at Oppdal Hytteforum tar dette
opp med Oppdal kommune for å bringe på det rene om dette er lovlig/rett. Og at
dette eventuelt rettes opp.
Jan Andre Furnes: Det er tilsvarende sak i Ringebu kommune. Han nevner også at
det er en forskjellsbehandling med eiendomsskatt for bolighus og fritidsboliger i
Oppdal kommune.
Lars Sevaldsen har tatt dette opp med Oppdal kommune. Det er en soneinndeling
der det er 3 ulike satser. Områdene rundt alpinanleggene ligger i sone 1 (høyest
skattesats). Område nord for Rønningslia og Gjevilvassdalen med omegn ligger i
sone 2. Øvrige områder ligger i sone 3 og har lavest skattesats. Plassering i sone 2
skyldes delvis bl.a. nærhet til utfarts- og friluftsområder.
Christina Vogt har søkt om redusert eiendomsskatt på grunn av bortfall av skiløype.
Hun fikk avslag. Flere andre har søkt og fått avslag.
Holmen ber styret jobbe videre med denne saken.
Inger Helene Hals ønsker at dette skjer skriftlig og at dette kommuniseres ut til
medlemmene.
Årsmøtet fattet følgende vedtak:
Årsmøtet gir mandat til styret om å arbeide videre med denne saken. Dette bør skje
skriftlig og resultatet kommuniseres til medlemmene.

B. Skiløypekonflikten i Gjevilvassdalen
Therese Mjøen holdt en fyldig og informativ presentasjon om løype/brøytesak og den
generelle utviklingen i Gjevilvassdalen.
Det kom mange rosende ord og støtte til Thereses innlegg. – Både muntlig og via
chaten.
Fra diskusjonen:
• Vi må holde trykket oppe. Mange utenfor dalen er berørt.
• Hyttefolket må stå samlet for skiløype på vegen
• Sjokkert over at kommunen ikke anket saken og tok den til Høyesterett
• Skuffet over Oppdal Hytteforums behandling av saken
• Hvor mye har Oppdalsamfunnet tapt på denne saken?
• Styret i Oppdal Hytteforum ville vurdere alternative traseer dersom det viste
seg umulig å få til vegløype denne vinteren. Styret er nå klar på at vegløype er
det eneste alternativet.
• Jordskifteretten kan/skal få saken til behandling igjen om 3 år
• Kan brøyterne ta betalt av hyttefolk for at de kan få kjøre på brøytet veg?
Oppdal Hytteforum bør få utredet lovlighet av dette.
• Brukerundersøkelse viste at skiløype-tilbudet er viktigst for hytteeiere.
• Stamløypenettet har blitt svekket.
• Dette at frivillighet skal ligge til grunn har svekket arbeidet med løypenettet.
• Oppdal Hytteforum bør også jobbe med hele stamløypenettet.
• Brøyting er begrunnet med næringshensyn. Hyttefolket er ikke hensyntatt.
• Hva har Oppdal Hytteforums repr. i løypekomiteen gjort? Er vi fortsatt
representert der?
• Roald Nilsen har vært Oppdal Hytteforums repr. i løypekomiteen
• Man kjenner seg ikke igjen i at Oppdal Hytteforum har jobbet for løype på veg.
Men er glad for at styret har tatt det standpunktet de har nå.
Opprinnelig forslag til vedtak ble justert noe og årsmøtet fatte følgende vedtak:
1. Årsmøtet gir mandat til styret om å arbeide aktivt for å få skiløype på
Gjevilvassveiene med tilknytning til stamløypenettet.
2. Årsmøtet henstiller styret til å arbeide aktivt for å sikre og utvikle hele
stamløypenettet på Oppdal.
C. Unøyaktig bebyggelsesplaner
Lars redegjorde kort for saken. Unøyaktige bebyggelsesplaner medfører problemer
og kostnader for hytteeiere ved oppretting eller justering. Dette kommer til syne for
eksempel ved bygging av boder eller andre endringer på hytteeiendommen. Dette
gjelder mange tomter i Oppdal kommune.
Årsmøtet fattet følgende vedtak:
Årsmøtet gir mandat til styret om å arbeide videre med denne saken.

D. Kommunale avgifter & forbrukermakt
Einar Leirvik har sendt inn sak om regelverk og praktisering av ordninger med
feieavgift og mini renseanlegg. Samt sak om forbrukermakt der det er ønskelig at
hytteeiere er en stor kjøpergruppe som kan komme fram til gunstige avtaler med
lokalt næringsliv. Det er ønske om at Oppdal Hytteforum nedsetter arbeidsgrupper for
å jobbe med disse sakene.
Eivind Alstas: Dette er i tråd med de tanker man har om arbeidsfordeling i framtidig
arbeid i Oppdal Hytteforum. Jan Andre Furnes: Dette er en veldig god ide, men flere
må være med å engasjere seg i slike grupper.
Årsmøtet fattet følgende vedtak:
Årsmøtet gir mandat til styret om å arbeide videre med disse sakene.
Styret oppretter komiteer for å arbeide med disse sakene.
6 Fastsettelse av kontingent
Styrets forslag var at kontingenten settes til 100.- pr. år pr. hytte.
Helge Stabursvik foreslo at kontingenten ble opprettholdt med kr. 50.Fra diskusjonen:
• Økningen kan utsettes inntil nytt styre får områdd seg.
• Økning kan gjennomføres i og med at det ikke ble krevd inn kontingent for
2020
• Hytteforeninger må gjennom egne årsmøtesaker vedta økning i sin kontingent
for å finansiere økning i kontingent til Oppdal Hytteforum
Det ble foretatt avstemning med Kahoot. Det ble stemt for styrets forslag.
27 stemmer ble avgitt. 22 stemmer for og 5 stemmer mot.
Årsmøtet fattet følgende vedtak:
Kontingenten til Oppdal Hytteforum settes til kr. 100 pr. hytte pr. år.
7 Budsjett for 2021
Budsjett lagt fram med kr. 100.- som medlemskontingent. Dette forslaget gir et
årsresultat på 72.900.Fra diskusjonen:
• Det er nødvendig å øke kostnadene ift kommunikasjon til medlemmer.
• God nettside er viktig. Både ift kommunikasjon og medlemsrekruttering.
• Facebook bør benyttes i større grad.
Enighet om at budsjettforslaget omarbeides til et nullbudsjett.
Årsmøtet fattet følgende vedtak:
Styret gis mandat å disponere årsresultatet og utarbeide et nullbudsjett.

8 Valg:
Lars Sevaldsen og Roald Nilsen er ikke på valg.
Valg av styremedlemmer:
Det skal velges tre styremedlemmer.
Det er kommet forslag på Eivind Alstad, Therese Mjøen og Jan Roar Pleym som
styremedlemmer.
Det var ingen andre forslag og de ble valgt.
Valg av styreleder:
Det skal blant styrets medlemmer velges styreleder.
Lars Sevaldsen har stilt sin plass som leder til disposisjon.
Det er ingen andre kandidater. Lars Sevaldsen velges som leder av OHF.
Valg av varamedlemmer:
Det skal velges to varamedlemmer.
Det er kommet forslag på to kandidater: Jakob Krogsrud og Jan Andre Furnes.
Det var ingen andre forslag og de ble valgt.
Valg av revisor:
Det skal velges revisor.
Forslag: Gunnar Nypan.
Det var ingen andre forslag og Gunnar Nypan ble valgt.

Det skal etableres flere underkomiteer og arbeidsgrupper. I første omgang er det
forslag om å etablere et arbeidsutvalg for skiløype i Gjevilvassdalen. Her er det
forslag om følgende sammensetning:
Vibece Larsen, Ronny Thomas Jenssen, Helge Stabursvik og Rita Amundsen.
Årsmøtet sluttet seg til dette.
Andre potensielle arbeidsutvalg som ble nevnt: eiendomsskatt, kommunale avgifter,
kommunalt planarbeid og rekruttering til Oppdal Hytteforum.
Årsmøtet hevet ca. kl. 22.45
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