Nerskogen Hytteeierforening
Stiftet i 1984
Organisasjonsnr.994943855

Til medlemmene
Innkalling til årsmøte, skileik og utelunch 2016 i
Nerskogen Hytteeierforening
Påskelørdag 26.mars 2016, kl.14 - 17
Sted: Svartdalstjønna (værforbehold)
I foreningens vedtekter pkt 4.2 heter det at årsmøtet skal legges til en av dagene i påskeuka.
Etter gode erfaringer fra tidligere år, starter vi også i år med skileik kl.14. Deretter blir det utelunch med
grilling, deretter årsmøte og til slutt premieutdeling.
Vi regner med at arrangementet er avsluttet ca. kl.17
Saksliste for årsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling
Valg av to medlemmer for å underskrive protokollen
Styrets årsberetning for 2015
Regnskap for 2015 inkl. revisors beretning
hytteforum Nerskogen
Medlemskontigent for 2016
Valg av:
- To styremedlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen
8. Stolheisen - rapport om status og vedlikehold
9. Aktivitetsplaner fra styret i 2016
10. Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer.
Saker må være meldt til styreleder senest 1 uke før årsmøtet, jf vedtektenes pkt 4.2.
Umiddelbart etter selve årsmøtet avholdes «Åpent forum». Der kan medlemmene ta opp spørsmål etter eget
ønske.
Det vil ikke bli gjort vedtak under «Åpent forum».
Som vedlegg til innkallingen følger:
• Styrets årsberetning for 2015
• Regnskap for 2015
• Protokoll fra siste årsmøte
• Innstilling fra valgkomitéen
Med vennlig hilsen
Ivar Moen
styreleder
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STYRETS ÅRSBERETNING for 2015
Sammensetning
Styret har siste år hatt følgende sammensetning:
Ivar Moen, leder (på valg i 2017)
Marianne Hassel, sekretær (på valg i 2016)
Ola Loe, kasserer (på valg i 2016)
Bjørn Hafskjold, styremedlem (på valg i 2017)
Valgkomiteen har bestått av:
Hans Gunnar Auganes, Jøran Ødegård og Roger Monsø
Revisor: Jan Hovde
Styrets arbeid
Styret har hatt fem styremøter siste år, og ett av styremøtene over telefon. I tillegg har styret hatt kontakt
gjennom e-post og dialog over telefon.
Foreningen har 36 betalte medlemmer ved årsskiftet, men har hatt en forsinket innbetaling av
medlemskontigent i 2015.Vi har hatt 1 utmelding og fått flere nye medlemmer fra nye hytteeiere. Styret har
iverksatt purring av forsinket innbetaling
Kassabeholdningen pr.31.12.15 var kr.29.138,42 og overskuddet var på kr.1.653,90
Vi avviklet også i år den årlige inspeksjon og vedlikehold av stolheisen som bestod av tilsyn og stramming
av wire, trekktau og smøring av trinser. Rapport ble sendt Trondhjems Turistforening.
Videre foretok vi etterkontroll og justering av kloppene over myrene og opp til fjellet.
Fotturismetrafikken over heisen er fortsatt økende, og dette har ført til økt slitasje på heisen. Vi har også i år
tatt dette opp med TT. Vi ser ikke bort fra at det blir tatt initiativ til alternative overfartsløsninger over
Minnilla. Dette ligger derimot utenfor Hytteeierforeningens mandat.
Stolheisen låses i vinterhalvåret for å unngå at heisen brukes som «lekeapparat». Vi har satt opp bruksregler
på begge landfestene, og vi har registrert at dette er blitt etterfulgt av brukerne.
Vår hjemmeside og den nyopprettede Facebook-siden blir flittig brukt av medlemmer og andre.
Hjemmesiden er vår viktigste informasjonskanal. Det blir gitt orientering til medlemmene om styrets arbeid
og andre aktiviteter i regionen. Adressen er: www.nerskogenhytteeierforening.org.
Styret har deltatt i uformelle møter i tilknytning til en nyetablert nettverksorganisasjon « Hytteforum
Nerskogen »
Påskearrangementet hadde også i 2015 god oppslutning fra medlemmene. Familier med barn i alle aldre
deltok.

Nerskogen, 25. februar 2016
Ivar Moen
sign

Marianne Hassel
sign

Bjørn Hafskjold
sign

Ola Loe
sign
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