Protokoll fra årsmøte i Kvislasyndin Hytteforening
Syndinstøga 29.7.2017
Fremmøtte: 20 hytteeiere, herav 5 fra styret. (I tillegg noen personer som følge til medlem)

1. Valg av møteleder
Nils Kårstad ble valgt til møteleder.

2. Valg av referent
Ingmar Hemsen ble valgt til referent.

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
Ove Solum og Vibeke Five ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Godkjenning av innkalling
Årsmøtet godkjente innkallingen.

5. Årsberetning
Årsberetningen ble gjennomgått og årsmøtet godkjente styrets beretning. Notater fra møtets
behandling:
Mobildekning: Dekning også avhengig av telefonmodell. Noen modeller har bedre antenner
enn andre. Telenor bygger nå bare 4g og 5g.
Facebook: Åpent for medlemsskap også for slekt av medlem. Må i så fall gi en liten beskjed
ved siden av for å få tilgang.
Hyttepolitikk: KnutTrosvik kommenterte hytteforeningens formål og virksomhet. Har
Kvislasyndin Hytteforening noen fordel av medlemsskapet i VSH (Vestre Slidre
Hytteforening)? Kommunen krever inn ca 10 mill i eiendomsskatt i året. Hvor mye går tilbake
til hytteformål? Grunneiere ønsker fortetting for å selge flere hyttetomter á 500 000 kr pr stk.
Hytteforeningen trenger flere medlemmer som engasjerer seg i dette.
Hva kan vi gjøre proaktivt for å få ønsket utvikling på Syndin-området?
Det nye styret bør vurdere mål og virkemidler.

6. Årsregnskap 2016/2017
Årsregnskapet ble gjennomgått og årsmøtet godkjente regnskapet.

7. Godtgjørelse til sittende (avtroppende) styre
Årsmøtet vedtok å beholde kr. 8000,- som godtgjørelse til styret. Styret antydet at
godtgjørelsen ikke burde økes nå. Styret fordeler internt.

8. Fastsettelse av kontingent
Kontingenten på kr. 300,- beholdes.

9. Budsjett for 2017/2018
Kvislavegen støttes med kr. 5000 for neste år og Vestfjelløypene med kr. 8000. Årsmøtet tok
videre budsjettet til orientering.
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10. Innkomne forslag
Det kom inn forslag om en sak om veien og avgifter. Dette er tatt opp med veien og saken er
overlatt til dem.

11. Valg av styre
Geir Hansen valgt som ny formann for ett år. Geir Hansen kom til området i 2014, og har en
ny hytte i Rennefjellvegen nr 106. Hadde tidligere hytte på Vaset. Ønsker å bevare
særegenheten til Syndin og medlemmenes interesser.
Tor Einar Hoffmann gjenvalgt for 2 år. Bjørn Berggrav ble valgt som styremedlem for 2 år og
erstatter Margareth. Pernille gjenvalgt som varamedlem. Årsmøtet takker Nils Kårstad for
lang og tro tjeneste som styremedlem i en periode på 10 år og deretter formann i 7 år. Nils
ble valg til varamedlem.
Margareth Barlien går ut av styret og ble takket for lang og tro tjeneste.
Styremedlemmene Arne Fagerlie og Ingmar Hemsen var ikke på valg i år.

12. Valg av revisor
Revisor Lars Harald Ditmarsen ble gjenvalgt.

13. Valg av valgkomité
Arne Lorang Gulbrandsen, Merethe Heiss-Schøyen Morset og Ragnar Nøklebye ble
gjenvalgt.

14. Øvrige saker
Dugnad, hjemmeside «www.kvislasyndin.no», Facebookside «Kvislasyndin Hytteforening»
Litt om Vestre Slidre Hytteforening, Rydding skog og kratt, Mat ikke kråker, Båndtvang ble
gjennomgått. Se innkallingen.

15. Eventuelt
Ingen saker
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