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Til eksisterende og kommende medlemmer i Kvislasyndin Hytteforening! 
 
 
 
Fornyelse eller nytegning av medlemskap 
Årskontingent for medlemskap i Kvislasyndin Hytteforening er også i 2019 kr 300,-. Medlemskapet er knyttet til 
hytteadressen og gir én stemme ved avstemminger i foreningen. Alle familiemedlemmer betraktes som 
medlemmer. Årskontingenten forfaller til betaling 21. januar til konto 2153 30 03475. Merk betaling med 
«Kontingent 2019», hytteadressen medlemskapet er tilknyttet samt epostadressen til hovedmedlemmet! 
 
Hjemmeside 
Kvislasyndin Hytteforening har en åpen hjemmeside på Internett: www.kvislasyndin.no 
Der finnes generell informasjon om hytteforeningen og arkiv over informasjon som er sendt medlemmene. 
 
Facebook 
Kvislasyndin Hytteforening har en lukket gruppe på Facebook. Vi anbefaler alle medlemmer å følge gruppen. Søk 
opp gruppen på Facebook og søk om gruppemedlemskap, om du ikke allerede er følger av gruppen! For å bli 
godkjent som gruppemedlem på Facebook, må du være medlem i Kvislasyndin Hytteforening eller være registret 
som i familie med et medlem. Send en epost til styret@kvislasyndin.no, om du ikke blir godkjent som 
gruppemedlem og mener du burde godkjennes! 
 
Vestfjelløypene 
Vestfjelløypene SA er et andelslag for drift av skiløyper i området mellom Knippeset og Vang grense. Takket være 
Vestfjelløypene har vi et utmerket skiløypenett i området. Kvislasyndin Hytteforening har eierandeler i 
Vestfjelløypene, og vi støtter også Vestfjelløypene årlig ved å gi et bidrag til drift. Selv om Kvislasyndin 
Hytteforening støtter Vestfjelløypene, er det viktig at alle brukere av skiløypene bidrar med sitt løypebidrag. 
Hjemmesiden til Vestfjelløypene er: syndin.no/ski/ 
 
Veistyret for Kvislavegen 
Styret i Kvislasyndin Hytteforening har regelmessige møter med veistyret for Kvislavegen for å fremme og ivareta 
interessene til våre medlemmer. Kvislasyndin Hytteforening er dog ikke ansvarlig for drift, vedlikehold og brøyting 
av Kvislavegen. Det er det veistyret for Kvislavegen som er. 
 
Høre/Vestre Slidre Røde Kors Hjelpekorps 
Høre/Vestre Slidre Røde Kors Hjelpekorps har beredskap i søndre del av Vang og hele Vestre Slidre kommune. De 
gjør en stor innsats i vårt område. I påsken har de base på Syndinstøga. Kvislasyndin Hytteforening gir et årlig 
økonomisk bidrag til Høre/Vestre Slidre Røde Kors Hjelpekorps. 
 
Vestre Slidre Hytteforening 
Vestre Slidre Hytteforening er en paraplyforening hvor flere hytteforeninger er medlem. Kvislasyndin 
Hytteforening er også medlem i Vestre Slidre Hytteforening. Vi har nå en representant i styret. Vestre Slidre 
Hytteforening er blant annet høringsorgan for Vestre Slidre kommune.  



 

 

 

 
Påskeskirenn 
I 2018 var både snøen og været på vår side, og det ble et minnerikt påskeskirenn på en fantastisk flott dag, Vi 
satser på at værgudene er på vår side også i år, til tross for sen påske. 
 
Bålfest 
Tradisjonelt har vi arrangert bålfest på Olsok ved sørøst-enden av Midtre Syndin. På grunn av tørkesommeren i 
2018, ble festen arrangert i høstferien med bål, pølser, mineralvann og musikk. Bålfesten er en fin ramme for å 
pleie gamle og nye bekjentskaper blant medlemmene og medlemmenes familier. 
 
Dugnader 
Hvert år arrangerer Kvislasyndin Hytteforening dugnader for å ta vare på og forbedre turstier i området. Det er 
både lærerikt, nyttig og hyggelig å delta på hytteforeningens dugnader. I år blir dugnadsfokuset å forsterke 
tidligere utlagte klopper, slik at dyr ikke skal kunne tråkke igjennom og skade seg på kloppene. Dugnaden 
avsluttes med en trivelig lunsj med servering til dugnadsdeltagerne. Kanskje vanker det også noen spennende 
historier om området, eller tips om turmuligheter. 
 
Styreverv 
Er du en ildsjel, og kunne tenke deg å stille til valg for en plass i styret i Kvislasyndin Hytteforening? Send i så fall 
en epost til styret@kvislasyndin.no, så vil vi viderebringe henvendelsen til valgkomiteen. 
 
Grasrotandelen 
Hver enkelt Norsk Tipping-kunde kan selv bestemme hvilken forening eller klubb som skal motta et beløp av det 
de selv spiller for. Sju prosent av spill-innsatsen, går til valgt grasrotmottaker. Du kan tilknytte deg en 
grasrotmottaker hos en av Norsk Tipping sine kommisjonærer eller logge deg inn og gjøre det på nettsiden til 
Norsk Tipping. Velger du Kvislasyndin Hytteforening som din grasrotmottaker, får Kvislasyndin Hytteforening 
ekstra støtte til sine aktiviteter. 
 
Med vennlig hilsen 
Styret v/Geir Hansen 
styret@kvislasyndin.no 
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