
Årsmøte i Glåmhaugen hyttevel 

lørdag 24. februar 2018 Austlid fjellstue 
17:00 til 19:00 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: Godkjennes 

Sak 2. Styrets beretning 
Vedlagt følger styrets beretning.  

Forslag til vedtak: Beretningen godkjennes.  

Sak 3. Årsregnskap 
Glåmhaugen hyttevel har i 2017 hatt inntekter på 36.138 kroner fra innbetalt kontingent, og utgifter 

på 7.305 kroner. Det mangler fremdeles innbetaling av kontingent for 2017. Det bør vurderes 

tydeligere sanksjoner mot medlemmer som ikke betaler kontingent. Beholdningen ved årsskiftet er 

på 152.096 kroner. Se for øvrig vedlagte regnskap. Nåværende utgifter har først og fremst vært 

knyttet til medlemskap og avvikling av årsmøte. Fremover vil utgiftene bli vesentlig større på grunn 

av vedlikeholdsansvar for det indre veinettet. 

Årsregnskapet følger vedlagt, sammen med revisorerklæring fra velets revisor Ole Fredrik Vego. 

Revisor mener regnskapet er korrekt og anbefaler det godkjent av årsmøtet i Glåmhaugen 

Hyttevel. 

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.

Sak 4. Valg 
Styret består av tre medlemmer og ett varamedlem og velges for 2 år av gangen. Styret har i 2017 

bestått av Bjørn Skavlan (leder, ikke på valg), Hans Brox (på valg) Olav Hagen (ikke på valg) og 

varamedlem Claes-H. Unger (på valg). Hans Brox og Claes-H. Unger ønsker ikke å fortsette. Det må 

derfor velges ett nytt styremedlem og ett nytt varamedlem.  

Det foreligger foreløpig ikke forslag til nye styremedlemmer fra valgkomiteen. Dette vil bli framlagt 

på årsmøtet av valgkomitéen.  

Det skal også velges revisor og valgkomité. Revisor har vært Ole Fredrik Vego, mens valgkomité har 

vært Arild Finstad og Bjørn Brubakk. Det foreligger foreløpig ikke forslag til disse vervene. Dette vil bli 

framlagt på årsmøtet av valgkomiteen.  

Årsmøte skal også behandle valg av aktivitetskomite. Det har vært liten interesse for fellesaktiviteter. 

Det foreslås at det ikke velges medlemmer til en aktivitetskomite.  

Forslag til vedtak: Følgende valg ble godkjent:
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• Nytt styremedlem: navn xxxx (for perioden 2018 & 19) 

• Nytt varamedlem: navn xxxx (for perioden 2018 & 19) 

• Revisor: navn xxxx (for 2018) 

• Valgkomite: navn xxxx (for 2018) navn xxxx (for 2018) 

Sak 5. Fastsettelse av kontingent og tidspunkt for neste årsmøte 

a) Kontingent 
Velet har nå overtatt ansvaret for det indre veinettet.  Som det fremgår av Sak 6 nedenfor vil utgifter 

til normalt årlig vedlikehold kunne bli på rundt 13.000 kroner. I tillegg vil det kunne komme utgifter 

til utbedring som følge av ekstremvær eller andre årsaker. Velet har opparbeidet en kapital på 

153.000 kroner. Det foreslås at kontingenten settes til et nivå som kan dekke de årlige normal-

kostnadene for velet knyttet til ansvaret for det indre veinettet, men også at en opprettholder en 

buffer i tilfelle ekstraordinær skade på veinettet. Sammen med utgifter til medlemskap og årsmøte 

anslås de årlige utgiftene til 30.000 kroner. Det foreslås at kontingenten settes til 300 kroner. Med 

100 betalende medlemmer vil dette gi en årlig samlet inntekt på nesten 30 tusen kroner.  

Kontingenten er i særlig grad begrunnet i medlemmenes felles ansvar for det indre veinettet. Siden 

Austlid Glåmhaugen Utbyggingsselskap fremdeles har vedlikeholds- og utbedringsansvar for 

Hestkjøllvegen 1 – 25 (se vedlagte veiavtale), så foreslås det at Utbyggingsselskapet ikke betaler 

kontingent i 2018 for sine hytteeiendommer i Hestkjøllvegen.  

Forslag til vedtak: Kontingenten for 2018 settes til 300 kroner. Austlid Glåmhaugen 

Utbyggingsselskap betaler ikke kontingent i 2018 for sine hytteeiendommer i Hestskjøllvegen.  

b) Tidspunkt for neste årsmøte 
Det foreslås at tidspunktet for årsmøtet 2019 settes til lørdag 23. februar kl. 17 – 19. 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2019 avholdes lørdag 23. februar 2019 kl. 17 – 19. 

Sak 6. Saker til behandling 
Styret har ikke mottatt forslag om saker til behandling innen fristen.  

a) Revidering av vedtekter 
Det har på tidligere årsmøter vært påpekt behovet for å foreta en endring i vedtektene for 

Glåmhaugen hyttevel, slik at ikke bare hytteeiere, men også kun tomteeiere, plikter å stå som 

medlem i velforeningen. Dette behovet forsterkes av at velforeningen har overtatt vedlikeholds-

ansvaret for hoveddelen av det indre veinettet for Austlid/Glåmhaugen fra og med 2017. Som en 

oppfølging av denne saken foreslås det følgende endringer i vedtektene.  
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For det første forslås det at det i § 1 Formål legges til en setning som fastslår at velforeningen har 

ansvar for vedlikehold av det indre veinettet, slik det nå er stadfestet gjennom avtalen med Austlid 

Glåmhaugen Utbyggingsselskap (se vedlagte avtale). Et slikt tillegg tydeliggjør vedlikeholds- og 

utbedringsarbeidet som en sentral oppgave for velforeningen og får frem at velforeningen også har 

en rolle som veiforening. Dette ansvaret legitimerer samtidig behovet for å inkludere enhver 

tomteeier som pliktig medlem i velforeningen (slik det gjøres i § 2). 

I § 2 Virkeområde og medlemskap foreslås det å omformulere omfangsbestemmelsen av hvem som 

plikter å være medlem, ved å fastsette dette til "enhver eier av en enkelt hyttetomt med eget gårds- 

og bruksnummer". Endringen får frem at pliktig medlemskap ikke bare gjelder fra det tidspunktet 

tomten er bebygd med hytte, men for enhver eier av regulert hyttetomt innenfor hytteområdet. 

Formuleringen innebærer at medlemskap ikke er avhengig av at tomten er kjøpt eller om den er 

tilkommet på annen måte. Formuleringen innebærer at eiere av flere tomter har fulle rettigheter og 

plikter knyttet til hver enkelt hyttetomt med eget gårds- og bruksnummer. Av dette følger også at 

stemmeretten må knyttes til den enkelte tomt. Det foreslås derfor også endringer i formuleringen 

om hvem som har stemmerett. 

Det foreslås innføre en ny bestemmelse om styrets fullmakter. Denne utgår fra § 4 Valg av styre og 

blir en ny § 5 Styrets fullmakter. Behovet for en ny paragraf er knyttet til at gjeldende vedtekter 

uttrykker at "Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene ut over kontingenten". 

Dette oppfattes som en for stram begrensning når velet har ansvar for vedlikehold og reparasjon av 

det indre veinettet. Ekstremvær kan føre til så store skader på det indre veinettet at en reparasjon 

ikke vil kunne dekkes av det som til enhver tid står på velets konto. Dersom det oppstår en slik 

situasjon, så vil det være uheldig om styre må innkalle til ekstraordinært årsmøte for å kunne sette i 

gang nødvendig arbeid. Med de midler velet i dag besitter, vil en slik fullmakt ikke være nødvendig, 

men siden det nå gjøres vedtektsendringer, så foreslås det at vedtektene også omfatter denne type 

eventualiteter. For å sikre at denne type forpliktelser ikke skjer uoverveid, foreslås det at en 

beslutning om å sette i gang arbeid som forplikter medlemmene ut over kontingenten, må avgjøres 

ved enstemmighet i styret.  
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I samme § 5 Styrets fullmakter foreslås det også å tydeliggjøre styrets ansvar og rammene for dette. 

Det foreslås også at det kreves enstemmighet i de tilfeller det er, eller kan forventes, ulike 

synspunkter blant medlemmene i saker hvor styret skal uttale seg, fremme synspunkter eller 

liknende. Dette gjelder alt fra høringsuttalelser i utbyggingssaker til synspunkter om båndtvang. 

Det minnes om at vedtektsendringer kun kan skje på ordinært årsmøte, og krever 2/3 av de avgitte 

stemmer.  

Vedlagt følger gjeldende vedtekter og forslag til reviderte vedtekter. 

Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner med 2/3 flertall av de avlagte stemmer forslaget til 

vedtektsendringer for Glåmhaugen hyttevel. 

b) Vedlikehold av det indre veinett 
Hyttevelet har nå overtatt vedlikehold- og utbedringsansvaret for så å si hele det indre veinettet. Se 

vedlagte veiavtale. Dette omfatter ca 3 kilometer veistrekning. Styret har vært i kontakt med Løype 

Anleggsdrift AS for å få et tilbud på årlig vedlikehold av veinettet. Dette omfatter høvling og grusing. 

Tilbudet er på 13.000 kroner. Styret har vurdert dette opp mot det anslaget for årlige vedlikeholds-

kostnader som er lagt til grunn i Jordskifterettens behandling av veistrekningen Skei – Vesleseter – 

Liesterhøgda. Tilbudet oppfattes som godt innenfor de rammer som er vurdert som normalkostnader 

for vedlikehold av denne type veier. Det forslås derfor at styret får fullmakt til å inngå vedlagte avtale 

med Løype Anleggsdrift AS. Løype Anleggsdrift AS har blitt forelagt avtalen og funnet den 

tilfredsstillende. Styret får også fullmakt til å gjøre mindre justeringer i avtalen dersom det viser seg 

nødvendig.  

Forslag til vedtak: Det inngås avtale med Løype Anleggsdrift AS om vedlikehold og utbedring av det 

indre veinettet knyttet til Glåmhaugen hyttevel i tråd med det utkast til avtale som ble framlagt på 

årsmøte. Styret får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i avtalen.  

Sak 7. Eventuelt 

Vedlegg:  
1. Styrets beretning 2017 

2. Årsregnskap 2017 

3. Revisorberetning 
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4. Avtale med Austlid Glåmhaugen Utbyggingsselskap om ansvar for vedlikehold av det indre 

veinettet  

5. Forslag til vedlikeholdsavtale med Løype Anleggsdrift AS 

6. Gjeldende vedtekter for Glåmhaugen hyttevel 

7. Forslag til reviderte vedtekter for Glåmhaugen hyttevel 



Styrets beretning 2017 

Glåmhaugen hyttevel 

Styret 
Styret har bestått av: 

• Bjørn Skavlan (styreleder) 

• Olav Hagen (styremedlem) 

• Hans Brox (styremedlem) 

• Claes-H Unger (styremedlem) 

Styremøter 
Det har vært avholdt to styremøter. I tillegg har det vært kontakt pr. mail og telefon gjennom året.  

Økonomi 
Glåmhaugen hyttevel har i 2017 hatt inntekter på 36.138 kroner fra innbetalt kontingent, og utgifter 

på 7.305 kroner. Det mangler fremdeles innbetaling av kontingent for 2017. Beholdningen ved 

årsskiftet er på 152.096 kroner. Se for øvrig vedlagte regnskap. Nåværende utgifter har først og 

fremst vært knyttet til medlemskap og avvikling av årsmøte. Fremover vil utgiftene bli vesentlig 

større på grunn av vedlikeholdsansvar for det indre veinettet. Se egen sak.  

Aktiviteter i 2017 
1. Oppfølging av Årsmøte 2017 

Styret har fått utplassert flaskekontainer ved avfallsstasjonen vil Liesetervegen. Det foreligger ikke 

nye opplysninger om ny trasé for skiløypen rundt Gammelseter. Det foreligger planer om å ruste opp 

badeplassen ved Austlid fjellstue.   

2. Innspill til regulering av Kjoslia 3 F 11, 

Styret har på vegne av berørte hytteeiere engasjert seg i planarbeidet for Kjoslia 3 F 11, eller området 

mellom Velttjern og Hestkjøllvegen. Det har vært kontakt og befaring med grunneier for å få til en så 

skånsom utbygging som mulig. I grunneiers planutkast var det lagt opp til et større antall hytter enn 

det som var forespeilet i reguleringsbestemmelsene, og det var foreslått en plassering av 

hyttetomter som ville forringe utsikten for berørte hytteeiere i Hestkjøllvegen. Styret har vært 

opptatt av at plandokumenter og reguleringer må gi forutsigbarhet i utbyggingsprosessen og at det 

må tas hensyn til at opprinnelige hytteeiere har kjøpt tomter under forutsetning av at det nå 

planlagte utbygde området, opprinnelig var regulert som friluftsområde. Det foreligger nå forslag til 

regulering fra Gausdal kommune. Høringsfristen er satt til 15. mars 2018.  En foreløpig vurdering er 

at det ikke foreligger endringer i de planer som styret tidligere har sett. Styret vil sende en 

høringsuttalelse innen fristen.  
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3. Veisaken og Jordskifteretten 

Harald Sverdrup har fulgt opp velets interesser i veisaken Ski – Vesleseter – Lieseterhøgda. 

Jordskifteretten har nå avsluttet saken. Det blir opprettet et nytt veglag for veistrekningen. Alle 

hytteeiere/fritidsboligeiere langs veien i det nye veilaget er bruksberettigede og får bruksrett til hele 

vegstrekningen. Hytteeierene vil ha to representanter i det nye veistyret. Disse velges av lederne for 

berørte hyttevel. Det vil på sikt bli lagt opp til elektroniske bomstasjoner. For nærmere informasjon 

vises det til orienteringen på Samarbeidsutvalgets nettside. http://www.samarbeidsutvalget.no/ 

4. Forhold til utbygging på Skeikampen 

Styret har ikke engasjert seg i forhold knyttet til Olav Thon Gruppens planer om utbyggingen på 

Skeikampen ut over å legge ut informasjon på hjemmesiden.  



REGNSKAP 2017 Glåmhaugen Hyttevel 

INNBETALINGER: 
Renter fra DnB 1. Kvartal 2017   Kr       38,64 
Renter 2017 Sparebank 1 Østlandet                Kr       99,00 
Innbetaling kontingent 2017 DnB 1. kvartal  Kr   2500,00 
Innbetaling kontingent 2017 Spb. 1 Østlandet  Kr 33500,00 
Sum inntekter: Kr 36137,64 

UTBETALINGER: 
Bankgebyrer DnB 75,- + Spb1 kr 5,-  Kr      80,00 
Thon – Møtelokaler/bevertning årsmøte i 2017 Kr  2000,00 
Norges Hytteforbund  Kr  2500,00 
Uniweb Kr    300,00 
Samarbeidsutvalg Fritidsb. Skei – Austlid  Kr  2425,00  
Sum utgifter:  Kr  7305,00        

RESULTAT 2017: Kr 28832,64 

Balanse: 

Inngående beholdning pr. 01.01.17  Kr 123 263,27 
Beholdningsendring 2017  Kr    28832,64 
*Kortsiktig gjeld  Kr        500,00 
Beholdning pr. 31.12.17  Kr  152 095,91 

Kommentarer: 
3 stk. medlemmer hadde betalt 2017 kontingent i 2016.  
1 stk medlem har betalt kr 250,- for lite 
1 stk medlem har betalt kr 250,- for mye 
2 stk har hver betalt kr 500,- for mye 

Januar 2018: 
10 stk. medlemmer betalte kontingent for 2017 i januar 2018 etter påminnelse. Ikke 
inntektsført i 2017. 

Pr. 15.01. mangler fortsatt 14 kontingentinnbetalinger for 2017. Disse må purres opp på 
nytt. 



Revisjonsberetning. 

Glåmhaugen Hyttevel. 

Årsregnskap 2017. 

Undertegnede har foretatt revisjon av regnskap som angitt ovenfor. 

Grunnlag for revisjonen er originalbilag for balanse, resultatregnskap og 

posteringsjournal/bilagsjournal. Dertil kontoutdrag fra vellets kontonummer 1503.14.68466 i 

DNB tom 23.04.17, samt kontonummer 1822.68.95341 i SpareBank1Østlandet fom 24.04.17. 

For mye (dobbelt) innbetalt kontingent i 2016, ført som kortsiktig gjeld, er tilbakeført i 2017 i 

posterings/bilagsjournalen. Bilag for innbetalinger i perioden 01.04.17 – 23.04.17 mangler, 

men fremkommer i kontoutdraget fra DNB for samme mnd., det synes å dreie seg om 

kontingentinnbetalinger, sannsynligvis 1 av disse med feil beløp. 

Driftsresultatet viser kun 2 inntektsposter, medlemskontingent med 36.000,00 som skulle 

svare til 180 betalende medlemmer, men da det er innbetalt dels for høye (dobbelt) og for 

lave beløp stemmer ikke dette nødvendigvis. Dertil kommer en mindre renteinntekt. 

Utgifter på 7.305 synes plassert på passende utgiftskonti. 

Beholdning på 152.095,91 inkluderer «kortsiktig gjeld» som representerer for mye innbetalt 

(dobbelt?) kontingent i 2017. Denne er ført på stjernemerket egen linje i balansen (med 

kommentarer), men inngår ikke i summeringen av denne. Derimot inngår den i posten 

«Beholdningsendring i 2017». Skulle den vært ført på egen linje under summeringen? Dette 

fører imidlertid ikke til noen endring i regnskapstallene. 

Regnskapet er gjort opp med et driftsresultat på 28.832,64 inklusiv renteinntekter. 

Regnskapet gir etter revisors mening korrekt uttrykk for vellets finansielle situasjon pr 

31.12.17. 

Revisor mener regnskapet er korrekt og anbefaler det godkjent av årsmøtet i Glåmhaugen 

Hyttevel. 

Hamar 10.02.18 

Ole Fredrik Vego 

Revisor Glåmhaugen Hyttevel. 

Revisjon2017 







Avtale om vedlikehold og reparasjon av det indre veinett knyttet til 

Glåmhaugen hyttevel 

Parter 
Løype Anleggsdrift AS 

Glåmhaugen hyttevel, ved styret, signert av styrets leder 

Avtalens omfang 
Avtalen gjelder vedlikehold og reparasjon av det indre veinettet knyttet til Glåmhaugen hyttevel.  

Indre veinett 

Det indre veinettet fremkommer av følgende kart. Avtalen gjelder foreløpig ikke Hestkjøllvegen 1 til 

25, siden denne veistrekningen inntil videre vedlikeholdes av Austlid Glåmhaugen Utbyggingsselskap.  

Når Glåmhaugen hyttevel har overtatt ansvaret for Hestkjøllvegen, inngår også denne 

vegstrekningen i det indre vegnettet som omfattes av denne avtalen. Løype Anleggsdrift skal ha 

beskjed fra styrets leder når det indre veinettet utvides med Hestkjøllvegen.  

Arbeid og pris 

Arbeidet omfatter skraping med høvel av det indre veinettet en gang per år i juni/juli måned. 

Sammen med høvling skal det gjøres nødvendig etterfylling av grus etter behov. 

Det er avtalt en pris på 8.500 kroner eks moms for høvling av det indre veinettet, og 170 kroner eks 

moms pr tonn veigrus. Dersom behovet for veigrus overskrider 10 tonn skal dette avtales særskilt.  

Dersom det oppstår stor skade som krever reparasjoner ut over normalt vedlikehold, skal arbeid og 

kostnader til dette avtales særskilt med styret leder.  

Når Hestkjøllvegen inngår i det indre veinettet utvides den økonomiske rammen i denne avtalen 

proporsjonalt med denne veistrekningens lengde.  
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Den økonomiske rammen i avtalen reguleres årlig med konsumprisindeksen til SSB, hvis ikke annet er 

avtalt.  

Løype Anleggsdrift AS fakturerer Glåmhaugen hyttevel en gang per år ved slutten av 

barmarksesongen, senest i november måned.   

Avtaleperiode 
Avtalen gjelder fra det tidspunkt avtalen signeres, til en av partene vil si den opp eller endre den. Ved 

oppsigelse gjelder en 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist.  

Dato 

For Glåmhaugen hyttevel For Løype Anleggsdrift AS

Bjørn Skavlan



VEDTEKTER FOR GLÅMHAUGEN HYTTEVEL  

(oppdater t  19.  mars  2011)  

 

§1 .  Formål  

Ve l le t  ska l  i vareta  med lemmenes  ret t igheter  og  interesser  v i s - a -v i s  og  i  samarbe id  
med  g runne iere,  kommune og  andre.  Rammene for  ve l le t s  v i rke  b l i r  t rukket  av  
år smøtet  .Ve l le t  er  t i l s lut tet  Norges  Hyt te forbund,  og  er  forøvr ig  upol i t i sk .  

 

§2 .V i rkeområde  og  med lemsskap  

Ve l foren ingens  v i rkeområde  er  begrenset  t i l  området  Aust l id /G låmhaugen.  

Hyt tee iere  som ha r  k jøpt  innenfor  ovennevnte  område,  p l ik ter  å  s tå  som med lem av  
ve l foren ingen.  Med lemsskapet  omfat ter  også  ektefe l le / fami l iemed lemmer.  Hver  
husstand  har  1  s temme på  årsmøtet .   

 

§3 .Kont ingent  

Årskont ingenten  fas t set tes  av  år smøtet ,  og  med lemsåret  er  ka lenderåret .  
Kont ingenten  ska l  beta les  innen 30.  apr i l  hver t  å r .  

 

§4 .Va lg  av  s tyre  

Ve l foren ingen ledes  av  et  s tyre  på 3  med lemmer  ink lu s ive  s tyre leder ,  samt  1  
varamed lem.  Styremed lemmer  og  varamed lem ve lges  av  år smøtet  for  per ioder  på  2  
år .  S tyre leder  ve lges  ved  særsk i l t  va lg .  S tyret  er  bes lutn ingsdykt ig  når  3  
s tyremed lemmer  er  t i l  s tede.  Det  føres  protokol l  f ra  s tyremøte ne.  S tyret  kan  ikke,  
uten  spes ie l l  fu l lmakt ,  forp l ik te  med lemmene utover  kont ingenten .  

 

§5 .  Årsmøte  

Årsmøtet  er  ve l foren ingens  øvers te  mynd ighe t .  Årsmøte  avholdes  en  gang  i  å ret .  
Påminne l se  om t id spunkt  og  s ted for  møtet  vars les  ved  opps lag .  Fors lag  t i l  
behand l ing  på  år smøtet  må  sendes  s tyret  senest  3  uker  før  møtet  ska l  avholdes .  
Innka l l ing  t i l  å r smøtet  sendes  med lemmene med  14  dagers  varse l  sammen med  
rev ider t  regnskap,  samt  redeg jøre l se  for  de saker  som fa l ler  inn  under  pkt  e.  
Årsmøtet  ledes  av  en  d i r ig ent  va lg t  ved møtet s  begynne l se ,  og  fø lgende  saker  ska l  
behand les :  

 

1 .  Styret s  beretn ing  
2 .  Årsregnskap  
3 .  Va lg  

o  Va lg  av  formann  
o  Va lg  av  s tyremed lemmer  
o  Va lg  av  vararepresentant (er )  
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o  Va lg  av  rev i sor  
o  Va lg  av  va lgkomite  ( for  1  år  av  gangen)  
o  Va lg  av  akt iv i tet skomite  ( for  1  år  av  gangen)  

4 .  Fast set te l se  av   
o  Kont ingent  
o  Tidspunkt  for  å r smøte  neste  år  

 

5 .  Saker  t i l  behand l ing  
6 .  Eventue l t  (bes lutn inger  vedr  saker  under  dette  punkt  kan  ikke  fa t tes  med  

mindre  et  f ler ta l l  av  de  f remmøtte  med lemmene ønsker  det te .  Saker  under  
det te  punkt  er  retn ingsg ivende  for  kommend e s tyre) .  

 

Ved  avstemming  har  hvert  med lem 1(en)  s temme.  Skr i f l i g  av stemming  g jennomføres  
dersom noen av  møtede l takerne  krever  det te .  Ved s te mmel ikhet  e r  s tyre leders  
s temme avg jørende.   

Det  er  an ledning  t i l  å  g i  fu l lmakt  dersom med lemmer  er  forh indret  f ra  se lv  å  de l ta  
på  år smøtet .  A l le  saker  avgjøres  ved  a lminne l ig  f ler ta l l  

Årsmøteprotokol len  underskr ives  av  møte leder  og  2  med lemmer  som ve lges  ved 
møtet s  begynne l se .  

 

§6 .  Ekst raord inært  år smøte  

Ekst raord inært  år smøte  innka l les  når  s tyret  f inner  det te  nødvend ig ,  e l ler  når  minst  
ha lvpar ten  av  med lemmene skr i f t l i g  for langer  det te .  Innka l le l sen  ska l  inneholde  
saks l i s te  og  redeg jøre l se  for  de  saker  s om ska l  behand les .  Ekst raord inært  år smøte  
innka l le s  om mul ig  med  14  dagers  varse l  og  dagsorden ska l  fø lge  ved lag t .  Kun saker  
som er  ang i t t  i  innka l l e l sen  kan  behand les  under  det  ekst raord inære  årsmøtet .  

 

§7 .  Vedtekt sendr ing  

Vedtekt sendr inger  kan  kun sk je  på  det  ord inære  årsmøtet ,  og  krever  2 /3  av  de  
avg i t te  s temmer.  

 

 

 

 

 

Vedtektene  er  vedtat t  på  etab ler ingsmøtet  den 21. februar  2009 og  juster t  på 
år smøtet  19.  mars  2011  

 

 



VEDTEKTER FOR GLÅMHAUGEN HYTTEVEL

(oppdater t  24.  februar  2018)

§  1 .  Formål

Ve let  ska l  i vareta  medlemmenes  ret t igheter  og  in teresser  v i s - a -v i s  og  i  samarbe id  
med  g runne iere,  kommune og  andre.  Ve let  har  og så  ansvar  for  ved l ikehold  og  
utbedr ing  av  det  indre  ve inet tet  for  hyt teområde  Aust l id /G låmhaug en.  Rammene 
for  ve let s  v i rksomhet  b l i r  bestemt  av  år smøtet .  Ve let  er  t i l s lu t tet  Norges  
Hyt te forbund,  og  er  for  øv r ig  upol i t i sk .

§  2 .  V i rkeområde  og  med lemskap

Vel foren ingens  v i rkeområde  er  begrenset  t i l  området  Aust l id /G låmhaugen.

Enhver  e ier  av  en  enke l t  hyt tetomt  med  et  eget  gårds -  og  b ruksnummer  innenfor  
ovennevnte  område,  p l ik ter  å  s tå  som med lem av  ve l foren ingen.  Hver  e ier  av  en  
enke l t  hyt tetomt  har  1  s temme på  år smøtet .  Med lemskapet  omfat ter  også  
ektefe l le / fami l iemed lemmer.

§  3 .  Kont ingent

Årskont ingenten  fas t set tes  av  år smøtet ,  og  med lemsåret  er  ka lenderåret .  
Kont ingenten  ska l  beta les  innen 30.  apr i l  hver t  å r .

§  4 .Va lg  av  s tyre

Ve l foren ingen  ledes  av  et  s tyre  på 3  med lemmer  ink lu s ive  s tyre leder ,  samt  1  
varamed lem.  Styremed lemmer  og  varamed lem ve lges  av  år smøtet  for  per ioder  på  2  
år .  S tyre leder  ve lges  ved  særsk i l t  va lg .  S tyret  er  bes lutn ingsdykt ig  når  3  
s tyremed lemmer  er  t i l  s tede.  Det  føres  p rotokol l  f ra  s tyremøtene.   

§  5 .  S tyret s  fu l lmakter  

S tyret  ska l  i vareta  ve let s  fe l les  oppgaver ,  in teresser  og  ansvar .  S tyret  har  ret t  t i l  å  
d i sponere  ve let  mid ler  t i l  de  formå l  og  oppgaver  som er  f a s t sa t t  av  å r smøte.  S tyret  
kan  ikke,  uten  spes ie l l  fu l lmakt ,  forp l ik te  med lemmene utover  kon t ingenten.  Det te  
g je lder  ikke  utg i f ter  t i l  he l t  nødvend ig  utbedr ing  ved  skade på  det  indre  ve inet tet .  
En  s l ik  forp l ik te l se  krever  enstemmighet  b lant  s tyret s  f a s te  med lemmer.  I  saker  
der  det  er ,  e l ler  kan  forventes ,  u l ike  synspunkter  og  in teresser  b lant  med lemmene,  
ska l  det  være  enstemmighet  om styret s  s tandpunkt /hør ingssvar .

§  6 .  Årsmøte

Årsmøtet  er  ve l foren ingens  øvers te  mynd ighe t .  Årsmøte  avholdes  en  gang  i  å ret .  
Påminne l se  om t id spunkt  og  s ted  for  møtet  vars les  ved  opps lag .  Fors lag  t i l  
behand l ing  på  år smøtet  må  sendes  s tyret  senest  3  uker  før  møtet  ska l  avho ldes .  
Innka l l ing  t i l  å r smøtet  sendes  med lemmene med  14  dagers  varse l  sammen med  
rev ider t  regnskap,  samt  redeg jøre l se  for  de saker  som fa l ler  inn  under  pkt  5.  
Årsmøtet  ledes  av  en  møte leder  va lg t  ved  møtet s  begynne l se ,  og  fø lgende  saker  
ska l  behand les :

1 . Styret s  beretn ing
2. Årsregnskap
3. Va lg

o Va lg  av  formann
o Va lg  av  s tyremed lemmer
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o Va lg  av  vararepresentant (er )
o Va lg  av  rev i sor
o Va lg  av  va lgkomite  ( for  1  å r  av  gangen)
o Va lg  av  akt iv i te t skomite  ( for  1  å r  av  gangen)

4. Fast set te l se  av  
o Kont ingent
o Tidspunkt  for  å r smøte  neste  år

5 . Saker  t i l  behand l ing
6. Eventue l t  (bes lutn inge r  vedr  saker  under  dette  punkt  kan  ikke  fa t tes  med  

mindre  et  f ler ta l l  av  de  f remmøtte  med lemmene ønsker  det te .  Saker  under  
det te  punkt  er  retn ingsg ivende  for  kommend e s tyre) .

Ved  avstemming  har  hver t  med lem 1(en)  s temme.  Skr i f t l i g  av s temming  
g jennomføres  dersom noen av  møtede l takerne  krever  det te.  Ved  stemmel ikhet  er  
s tyre leders  s temme avg jørende.  

Det  er  an ledn ing  t i l  å  g i  fu l lmakt  dersom med lemmer  er  forh indret  f ra  se lv  å  de l ta  
på  år smøtet .  A l le  saker  avgjøres  ved  a lminne l ig  f ler ta l l .

Årsmøteprotokol len  underskr ives  av  møte leder  og  2  med lemmer  som ve lges  ved 
møtet s  begynne l se .

§  7 .  Ekst raord inært  å rsmøte

Ekst raord inært  å r smøt e  innka l les  når  s tyret  f inner  det te  nødvend ig ,  e l le r  når  minst  
ha lvpar ten  av  med lemmene skr i f t l i g  for langer  det te .  Innka l le l sen  ska l  inneholde  
saks l i s te  og  redeg jøre l se  for  de  saker  som ska l  behand les .  Ekst raord inært  å r smøte  
innka l le s  om mul ig  med  14  dagers  var se l  og  dagsorden ska l  fø lge  ved lag t .  Kun  saker  
som er  ang i t t  i  innka l l e l sen  kan  behand les  under  det  ekst raord inære  år smøtet .

§  8 .  Vedtekt sendr ing

Vedtekt sendr inger  kan  kun  sk je  på  det  ord inære  år smøtet ,  og  krever  2 /3  av  de  
avg i t te  s temmer.

Vedtektene  er  vedtat t  på  etab ler ing smøtet  den  21. februar  2009 og  jus ter t  på  
år smøtet  19.  mars  2011,  og  senere  på  år smøte  24.  februar  2018.


