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Oversett til pdf  
 

                                                                                                          Syndin, juni 2017 

 

Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING 

 

Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på 

 

Syndinstøga lørdag 29. juli kl. 1200 - 1400 

 

Sakslisten 

1. Valg av møteleder 

2. Valg av referent 

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll 

4. Godkjenning av innkalling 

5. Årsberetning 2016/17 – Vedlegg 1 

6. Årsregnskap 2016 – Vedlegg 2 

7. Godtgjørelse til det sittende styret  

8. Fastsettelse av kontingent  

9. Budsjett 2017/2018 -Vedlegg 3 

10. Innkomne forslag 

11. Valg av styre 

12. Valg av revisor 

13. Valg av valgkomité 

14. Øvrige saker  

14.1Dugnad 2017  

14.2 Hjemmeside www.kvislasyndin.no 

14.3 Facebookside 

14.4 Vestre Slidre Hytteforening/Valdres Hytteforum    

14.5 Rydding skog og kratt 

14.6 Mat ikke kråker de tar knekken på rype- og orrebestanden 

14.7 Husk båndtvang for hunder fra 1. april – 20. august 

15. Eventuelt 

 

Eventuelle forslag må sendes innen 1. juli til; nils.karstad@gmail.com. 

 
Alle inviteres med venner til bålfest nede ved Hovengen-naustet fra 1800 og utover. 

Foreningen holder grillkull og kjøper inn en del pølser og tilbehør, men ta gjerne med 

grillmat selv og drikke. Bålet tennes ca. kl. 19.00. 

 

Med vennlig hilsen styret i 

Kvislasyndin Hytteforening 

http://www.kvislasyndin.no/
mailto:nils.karstad@gmail.com
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STYRETS ÅRSBERETNING 2016/17                                                              Vedlegg 1 

 

Styret har i 2016/17 bestått av: 

Nils Kårstad leder 

Ingmar Hemsen sekretær 

Margareth L. Barlien 

Arne Fagerlie 

Tor Einar Hoffmann 

Varamedlemer: Pernille Dysthe og Bjørn Berggrav 

 

Valgkomité: Arne Lorang Gulbrandsen, Ragnar Nøklebye, Merethe Morset 

 

Revisor: Lars Harald Ditmarsen 

 

Medlemmer: Pr.31.12.2016 var det 126 betalende medlemmer i foreningen.  

Det har vært en utmelding siste år, men noen har solgt, og det måtte 5 purringer til før alle 

betalte i år. Vi har også fått nye medlemmer slik at medlemstallet er nokså stabilt. Det er 

mange som ikke er medlemmer og vi håper eksisterende medlemmer vil anbefale 

medlemskap når de snakker med hyttenaboer som ikke er med. 

 

De som ikke er medlemmer mister mye nyttig informasjon i form av Nyhetsbrev flere ganger 

i året samt mye informasjon fra Vestre Slidre Hytteforening. I tillegg tar hytteforeningen seg 

av kontakt med veistyret og vestfjelløypene og har også kontakt med utmarkslaget. Vi tar 

også initiativ til merking og utbedring av løypetraseer og stier. Vi arrangerer Barneskirenn i 

Påsken og Bålfest etter årsmøtet. Dugnader tar vi også initiativ til. Mye av dette får også de 

som ikke er medlem glede av, men vi synes alle bør støtte opp om vår lokale hytteforening 

ved å melde seg inn og betale kontingent. 

 

 

Møter: Det har vært avholdt 5 styremøter i foreningen og i tillegg mye kontakt via E-post. 

 

Saker det er arbeidet med: 

 

Stølsvegen 

Sommeren 2016 ble det ikke avviklet noe møte med  styret i stølsvegen for å diskutere 

utbedring av stølsvegen. Vi tok imidlertid opp en rekke saker som vi ikke var fornøyd med 

via SMS. Veien ble tidlig på sommeren 2016 skrapet med en veiskrape av det tunge slaget og 

det hjalp. Vårt styre har invitert til et møte med styret i Stølsvegen også i sommer for å 

diskutere en del saker vedrørende vedlikehold av veien. 

 
Det er bestilt ny Betalingsautomat fra Svarco Norge A/S. dette er en investering på kr 116500.- +mva. 
men nødvendig da vårt gamle betalingssystem er utgått og det finnes ikke deler til dette lenger.  
 
«Nytt system blir satt i drift en gang i løpet av høsten, inntil da håper vi det gamle systemet fungerer 
som det skal.  
Det blir sendt ut info om bruk, kort osv. før montering.» 
 
Denne orienteringen fikk vi på forsommeren i fjor. Som følge av betalingsmulighetene i den nye 
betalingsautomaten, oppsto det krav om at Stølsvegen måtte registreres i Brønnøysundregisteret, 
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Denne registreringen har tatt tid, men er nå gjennomført og nye kort er nå sendt ut. De gamle 
kortene virker inntil de nye kommer. 

 

Styret i stølsvegen vedtok at årskort skulle koste kr. 1800 også for 2016/17, for kjøring frem 

til skoggrensa på Heimsida og kr. 2500 for kjøring frem til Lostøl. I tillegg må de som ønsker 

å kjøre til Syndinstøga i vinterhalvåret betale et ekstra gebyr på kr. 200. Vi synes prisen virker 

riktig. Brøyting av parkeringsplass langs veien er gratis, men brøyting inn til hyttene må 

gjøres opp med den som brøyter. Døgnavgiften ble øket til kr, 100,- fra høsten 2014.  

 

Døgnavgift: Det er mange som ikke forstår dette med døgnavgift og styret i hytteforeningen 

får i blant spørsmål om den. Døgnavgift kreves inn i vinterhalvåret fra 1. november til 30. 

april for å finansiere brøyting av stølsvegen. De som kjøper helårskort har rett til å ha en bil 

forbi bommen i vinterhalvåret og døgnavgift er inkludert samtidig som passeringsavgiften i 

bommen er betalt for hele året. Skal flere biler inn til den samme hytta i vinterhalvåret må 

hver av dem betale passeringsavgift i bommen og døgnavgift pr. døgn de er på innsiden av 

bommen. Dersom det ikke var pliktig døgnavgift, hadde det ikke lønt seg å kjøpe helårskort, 

for da kunne man jo bare betale passeringsavgift i bommen og være inne i området gratis så 

lenge man ville, men da blir det ikke penger til brøyting og da blir det ikke brøytet. Det er 

derfor viktig at døgnavgiften avpasses i forhold til prisen på helårskortet slik at det skal lønne 

seg med helårskort for de som bruker hytta en del. Det vurderes nå om døgnavgiften skal 

omdøpes til Brøyteavgift eller Vinteravgift. Avgiften har ingenting med parkering å gjøre, 

men kun kjøring på selve stølsvegen i vinterhalvåret. Husk også at det er mulig å kjøpe kort 

nr. 2 til 50 % rabatt for en ekstra bil til hytta. 

 

Mobildekning 

Mobildekningen har vært et tilbakevendende punkt på sakslisten. Saken er nå til behandling i 

styret i Vestre Slidre Hytteforening. I svaret fra Telenor blir det opplyst at de bygger ikke ut 

for 2G og 3G, men satser på 4G og 5G.  

. 

Dugnadene sommeren 2016. 
 

Sonjastien ble kloppet.  

 

Det møtte opp bare 6 stykker som delte seg i to lag og 3 gikk inn fra Syndinstøga og 3 fra 

Sonjavarden. Kloppene ble kjørt inn vinteren før og lå noenlunde på plass. Kloppene ble 

skrudd sammen og lagt til rette slik at de ble stødige. Lagene møttes på midten og da var 

Sonjastien ferdig kloppet slik at den kan gås med joggesko. Lagene avsluttet med å grille 

pølser før de gikk hver til sitt etter vel utført jobb. 

 

 

Klopper lagt ut vinteren 2017 

 

Ola Hovengen sammen med Nils Kårstad kjørte ut ca. 40 meter klopper til Sleddene og 16 

meter til stien fra Kårstadfeltet på andre sida av myra ved Friishytta. Kloppene ligger nå i 

terrenget og venter på å bli lagt skikkelig på plass av dugnadsgjengen sommeren 2017. Ola 

tok ikke betalt for utkjøringen fordi han ville støtte Hytteforeningen. Vi takker for det. 

Årsmøtet 2016 godkjente vedtektsendring slik at hyttestyret har vedlikeholdsansvar for 

kloppene. 
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Arrangementer: Det ble avholdt bålfest nede ved Hovengen-naustet også i 2016. Det var 

nydelig vær, etter noen regndråper i starten, og ca. 50 stykker som møtte opp. Styret stilte 

med varm grill og det ble servert pølser til de som var der. Bål ble tent og det var veldig 

idyllisk.  

 

Barneskirenn: Langfredag i påsken ble det arrangert skirenn for barn i området rundt vår fine 

Sonjavarde. Geir sørget for fine løyper, en kort og en litt lengre. Løypene ble lagt på andre 

siden av veien på grunn av snømangel. Også i år slo været til med nesten vindstille og sol. Det 

møtte opp ca. 100 stykker og 25 barn gikk skirenn. Styret hadde sørget for startnummer og 

premier samt varme griller og solbær-toddy. Vi hadde også flere pølsepakker i bakhånd for de 

som hadde glemt å ta med. Kjempeinnsats fra hyttestyret. Vestfjelløypene stilte oppmed sin 

nyeste løypemaskin noe barna satte pris på.  Dersom noen kunne tenke seg å hjelpe til med 

å arrangere skirenn neste år ber vi dem melde fra til noen i styret. 

 

Økonomi: Foreningen har god økonomi etter at kontingenten ble øket til kr. 300 fra 2015. Vi 

har støttet Kvislavegen med kr. 5.000 og Vestfjelløypene med kr. 8.000 i 2017. Vi foreslår 

støtte til løyper og veg også i 2018. Vestre Slidre Hytteforening hadde kr. 35 pr medlem i 

kontingent for 2016. Vi antar samme kontingent for 2017 som betyr kr. 4410 i kontingent for 

oss. Vi har lagt ved en regnskapsblankett for 2016 og en for 2017 hvor budsjettall er endret. 

 

 

 

Dugnad sommeren 2017. Sak14.1 

Dagen før årsmøtet, fredag 28. juli 2017 kl. 1000 ber vi om oppmøte for å legge ut kloppene 

på oversiden av myra bak Friishytta og oppe i Sleddene på tilslutningsstien som møter 

Sonjastien ved Svarthamar. Den første er 4x4 meter og den andre 10x4 meter. Den siste er det 

en del arbeid med for det er mye vann. De som skal ordne disse kloppene må ha støvler og 

spett er nødvendig. Møt opp i enden av Synhaugvegen som slutter på nedsiden av 

Friishytta.Vi legger først ut de 4 kloppene bak Friishytta og går så videre til Sleddene. Styret 

ordner med pølser når jobben er ferdig. Ettersyn av kloppene på selve Sonjastien har noen 

allerede påtatt seg. 

 

Hjemmesiden sak 14.2 

Hjemmesiden fungerer og blir forhåpentligvis benyttet. Det legges iblant ut informasjon der 

som ikke sendes ut på annen måte. 

 

Egen facebook-side sak 14.3 

Medlemmer kan be om tilgang til facebooksiden til Kvislasyndin hytteforening. Venner av 

medlem kan også få tilgang, men må oppgi hvem de er venn med. Hyttenabo er ikke godt nok 

om de ikke selv er medlem. 

 

Vestre Slidre Hytteforening/Valdres hytteforum sak 14.4 

Årsmøtet 2013 vedtok innmelding i Vestre Slidre Hytteforening. Det er ca. 21 hytte- og 

velforeninger som er blitt medlemmer der og det nærmer seg nå 1000 enkeltmedlemmer som 

står bak denne paraplyorganisasjonen. Foreningen har jobbet med mange saker og har også 

våren 2017 i likhet med høsten 2015 holdt et seminar på Låvin Brennabu. Det var invitert 

personer fra kommune, næringsliv, hytteforeninger og løypelag. Med utgangspunkt i dette 

seminaret er det utarbeidet en ny handlingsplan for VSK hvor alle hytteforeninger har gitt 

innspill og VSH har ut fra dette gitt en samlet vurdering og forslag til tiltak. De 6 
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arbeidsgruppene som ble startet 2014 ble videreført med unntak av gruppen Fjellkirke Vaset 

som ble stilt i bero. 

 

Det ble diskutert en del om gjengroing av hytteområdene og blant annet eventuell bruk av 

geiter som er veldig effektive fordi de liker løv så godt og sørger for å holde tilveksten nede. 

I slutten av 2014 ble Valdres Hytteforum stiftet. Der er lederne for alle de hytteforeningene, 

som fungerer som en paraplyorganisasjon i hver kommune slik VSH er for oss. Det blir da 6 

slike foreninger som gjennom Valdres Hytteforum skal være et forum for gjensidig utveksling 

av erfaring og informasjon mellom medlemmene. De skal tale medlemmenes sak overfor 

offentlige myndigheter, organisasjoner private foretak og media. De skal holde seg orientert  

om utviklingen i offentlig politikk vedrørende hytter osv.osv. Valdres Hytteforum er en 

upolitisk organisasjon i likhet med Vestre Slidre Hytteforening. Disse foreningene har i 

fellesskap engasjert seg for at hytteeierne skal få noe å si i forbindelse med eventuell 

kommunesammenslåing. 

 

 

 

Rydding av skog og kratt, sak 14.5 

De fleste grunneiere godtar at vi fjerner skog og kratt der hvor det har vært snaufjell, men for 

å være sikker er det bedre å spørre. Fjern aldri skog og kratt inne på hyttetomtene til andre 

hytteeiere. Når trær sages ned skal de sages på tvers slik at det ikke blir skarpe tagger stående 

opp. Rydd trær og kvist unna stier, men la kvisten ellers ligge utover så råtner den før og blir 

borte. 

 

Det finnes mange gamle stier i området som er i ferd med å gro igjen. Vi anmoder de som har 

tid og mulighet om å ta med klippesaks og rydde stier. 

 

 

 

Mat ikke kråker, sak 14.6 

 

For første gang ble det ingen rypejakt i Vestre Slidre Statsalmenning i 2012 og 2013 og kun 

redusert jakt i 2014 og 2015. Det viser seg at rypestanden er gått tilbake mens det stadig blir 

flere kråker. Kråkene er utspekulerte dyr og samarbeider. Mens en kråke forstyrrer rypa spiser 

de andre opp eggene og de tar også levende unger. Det er også lite orrfugl nå og de blir nok 

også utsatt for det samme. Derfor, kast ikke mat ut i terrenget. Det blir bare flere kråker.  

 

Båndtvang for hunder, sak 14.7 

Husk båndtvang for hunder i tidsrommet 1. april til 20. august. I dette området er det ryper, 

harer og annet vilt som vil bli forstyrret når en løshund kommer brasende. Det er derfor viktig 

at båndtvangen overholdes. 

 

 

Eventuelt, sak 15 

 

Vestfjelløypene har søkt og fått innvilget midler til to gapahuker. Den ene skal visstnok 

plasseres i tilknytning til Sonjastien på vei mot Rennefjell. 
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Kvislasyndin Hytteforening Regnskap/Budsjett Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2015

Post Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift

Saldo bankkonto pr 1.1. 22 621,04 25 088,18  27 371,18  15 660,41

Kontingent (126 for2016)(130 for 2017 og 18) 37 800,00 39 000,00 39 000,00 38 400,00

Møteutgifter/kontorrekvisita  225,00  1 000,00  1 000,00  600,00

Påskeskirenn  1 504,00  2 000,00  2 000,00  993,60

Årsmøteutgifter  1 500,00  1 500,00  1 500,00  0,00

Styrehonorar  8 000,00  8 000,00  8 000,00  8 000,00

Bålfest  1 862,00  2 500,00  2 500,00  2 037,00

Forskuddsinnbetaling 2016 og2017 0,00 300,00 300,00 0,00 600,00 300,00

Faktura for  2016 bål og opprydding 0,00 1 875,00 1 875,00 0,00

Gebyr Hjemmeside  623,13  275,00  275,00  248,75

Hamres kontorservice   384,38  600,00  600,00  240,00

Støtte til Vestfjellløypene  8 000,00  8 000,00  8 000,00  8 000,00

Kjøp av andeler Vestfjelløypene 0,00 0,00 0,00 0,00

Støtte til Hovdavegen  5 000,00  5 000,00  5 000,00  5 000,00

Brønnøysundregistrene 0,00 135,00 135,00 135,00

Kontingent Vestre Slidre Hytteforening kr.35 4 375,00 4 550,00 4 550,00 4 305,00

Gebyr Bank 0,00 23,00  12,00  12,00  23,00

Renter   26,28 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 31,69 0,00

Diverse/dugnad 0,00 3 562,63  1 000,00  1 000,00 500,00 2 688,71

Til sammen 37 826,28 35 359,14 39 030,00 36 747,00 39 030,00 36 447,00 39 531,69 32 571,06

Resultat 2 467,14  2 283,00 2 583,00 6 960,63  

Saldo bankkonto pr 31. 12. 25 088,18  27 371,18 29 954,18 22 621,04  

     

Godkjennes på årsmøtet til sommeren   

Hytteforeningen eier også 3 andeleri Vestfjellløypene pr. 2012.

Kontingent øket til kr. 250 fra 2013

Kontingent øket til kr. 300 fra 2015
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Kvislasyndin Hytteforening Regnskap/Budsjett Regnskap 2017 
Budsjett 
2018  

Budsjett 
2019  Regnskap 2016 

Post Inntekt Utgift Inntekt  Utgift Inntekt  Utgift Inntekt Utgift 

Saldo bankkonto pr 1.1. 25 088,18  29 213,03   31 788,03   22 621,04  

Kontingent (126 for2016)(130 for 2017 og 18) 39 000,00  39 000,00  39 000,00  37 800,00  

Møteutgifter/kontorrekvisita   717,90   1 000,00   1 000,00   225,00 

Påskeskirenn   541,00   2 000,00   2 000,00   1 504,00 

Årsmøteutgifter   1 500,00   1 500,00   1 500,00   1 500,00 

Styrehonorar   8 000,00   8 000,00   8 000,00   8 000,00 

Bålfest   2 500,00   2 500,00   2 500,00   1 862,00 

Forskuddsinnbetaling 2016 og2017 0,00 300,00  0,00  0,00 0,00 300,00 

Faktura for  2016 bål og opprydding  1 875,00  1 875,00  1 875,00  0,00 

Gebyr Hjemmeside   441,25   275,00   275,00   623,13 

Hamres kontorservice     600,00   600,00   600,00   384,38 

Støtte til Vestfjellløypene   8 000,00   8 000,00   8 000,00   8 000,00 

Kjøp av andeler Vestfjelløypene  0,00  0,00  0,00  0,00 

Støtte til Hovdavegen   5 000,00   5 000,00   5 000,00   5 000,00 

Brønnøysundregistrene  0,00  135,00  135,00  0,00 

Kontingent Vestre Slidre Hytteforening kr.35  4 410,00  4 550,00  4 550,00  4 375,00 

Gebyr Bank 0,00 20,00   20,00   20,00 0,00 23,00 

Renter    30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 26,28 0,00 

Diverse/dugnad 0,00 1 000,00   1 000,00   1 000,00 0,00 3 562,63 

Til sammen 39 030,00 34 905,15 39 030,00 36 455,00 39 030,00 36 455,00 37 826,28 35 359,14 

Resultat  4124,85   2 575,00  2 575,00  2 467,14   

Saldo bankkonto pr 31. 12. 29 213,03   31 788,03  34 363,03  25 088,18   

              

Godkjennes på årsmøtet til sommeren           
Hytteforeningen eier også 3 andeleri Vestfjellløypene pr. 
2012.      Vedlegg 3   

Kontingent øket til kr. 300 fra 2015         
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