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Referat fra styremøte i Nerskogen Hytteeierforening 

Mandag 23. november 2015 kl. 19.30-21.00 
 

Sted:   Hos Ola Loe i Trondheim 

 

Deltakere fra styret: 

Ivar Moen, styreleder (på telefon) 

Bjørn Hafskjold, styremedlem (referent fra møtet) 

Ola Loe, kasserer 

Forfall: 

Marianne Hassel, sekretær 

 

Styresak 34.2015 Godkjenning av innkalling til styremøte 

 Innkallingen ble godkjent. 

 

Styresak 35.2015 Godkjenning av referat fra styremøte 05.09.2015 

 Referatet ble godkjent. 

 

Styresak 36.2015 Referatsaker 

 

Dialog med Trondhjems Turistforening ang legging av klopper i turistruta mellom Nerskogen 

og Jøldalshytta 

- Dialogen har ikke ført til en konklusjon om hvordan dette skal gjøres. Saken legges på is inntil det 

evt. kommer en henvendelse fra TT/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

 

Formidlingen av informasjon fra Soknepresten i Rennebu i forbindelse med gudstjeneste i 

høstferien ble godt mottatt av sokneprest Anette Vognild. 

 

Styresak 37.2015 Informasjon fra veglaget v/ Ola Loe 

- Informasjon om vinterbrøyting er sendt medlemmene av veglaget. 

- Inntektene fra vegen har økt etter at bommen ble satt opp. 

- Etter nyttår skal det foretas en ny vurdering av spørsmålet om vinterbrøyting og vedlikehold av 

vegen. 

- Veglagets styre presiserer at det ikke må parkeres i snuplasser vegen er brøytet. Den enkelte 

hytteeier må sørge for brøyting av egen parkeringsplass. 

- Det skal lages flere møteplasser mellom fylkesveien og parkeringsplassen, samt langs den gamle 

Svartdalsvegen. 

 

Vedtak: Styret i hytteeierforeningen mener at vegstyret arbeider godt og i samsvar med hytteeiernes 

ønsker. 

 

Styresak 38.2015 Hytteforum Nerskogen oppsummering etter samtaler med Olav Steinsland 

Bjørn Hafskjold har vært i kontakt med Steinsland. Status er at Hytteforum Nerskogen nå er registrert 

i Brønnøysundregisteret. Styret i NH planlegger årsmøte. Ut over dette har det ikke skjedd noe nytt.  

 

Vedtak: Bjørn Hafskjold følger opp kontakten med Nerskogen Hytteforum. 
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Styresak 39.2015 Aktiviteter, oppsummering og planer for neste år 

Aktivitet i vinterferien 
- Erfaringen fra snøhulebyggingen i 2015 var at bare en liten men entusiastisk gruppe deltok. Styret 

ønsker et opplegg også i vinterfreien 2016, men det bør være noe enklere siste uke i februar. 

Fuglelivet 

- Styret ønsker å gjenta tilbudet om fugleobservasjoner, enten i pinsen eller lørdag 14. mai. Vi trenger 

en fuglekyndig gruppeleder. 

 

Vedtak: Bjørn planlegger et opplegg for vinterferien og følger opp ideen om fugleobservasjoner. 

 

Styresak 40.2015 Hjemmesiden og Facebook-aktiviteter 

Bjørn orienterte om at hjemmesiden har mellom 35 og 40 besøkende pr. dag, men det er grunn til å 

tro at mange av disse er robotsøkere. Facebook-gruppen har nå 45 medlemmer. Flere av dem legger 

ofte ut bilder og rapporter på siden. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

Styresak 41.2015 Eventuelt 

- Olav Ytterhus sin plan om nye hytter på Herremskjølen er fortsatt til behandling i Rennebu 

kommune. 

- Hytteeierforeningen ønsker å komme i bedre kontakt med Nerskogen løypeforening. Bjørn følger 

opp. 

- Ola orienterte om foreningens økonomi og status for innbetaling av medlemsavgift. Det er nå 30 

medlemmer som har betalt årsavgift for 2015. 

- Stolheisen har igjen blitt tung å dra, men den skal snart stenges for sesongen og blir ikke overhalt før 

neste sommer. Ivar avtaler stenging av heisen for vinteren med Kjell Lund, gir beskjed til Bjørn som 

legger ut en melding på foreningens hjemmeside. 

- Det er nå vedtatt at det skal bygges kjørebru over Minilla. Bjørn følger opp kontakten med 

initiativtakerne ang. gangbru som dermed blir ledig. Ansvar for kontakt med grunneier ved stolheisen 

ligger hos Trondhjems Turistforening.  

 

Styresak 33.2015 Neste styremøte 

Torsdag 25. februar 2016 kl 15-17 på Bjørns hytte. 

        

 

 

Trondheim 23.11.2015 

 

 

 

 

 

Ivar Moen                    Bjørn Hafskjold                   Ola Loe 
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