Årsmøte i Grotli hytteforening og Grotli veglag
Tid: Fredag 23. September 2016, kl. 20.00
Sted: Grotli Hotell

1. Konstituering av årsmøtet
Styrets leder Knut Åsebø ønska alle velkommen, og dro det hele i gang.
2. Val av møteleder
Knut Åsebø blei valgt til møteleder

3. Val av referent
Jon Erik Skei blei valgt til referent

4. Frammøtte/stemmeberettigede (evt. ved fullmakt)
Til stede: 40 stemmeberettigede + 2 med fullmakter

5. Godkjenning av årsmelding
Møteleder leste årsmelding – som ble godtatt uten kommentarer

6. Godkjenning av regnskap
Møteleder gikk gjennom regnskapet for hytteforreneing og veglag – som begge ble godkjent uten
kommentarer.

7. Forslag til endring av vedtekter
Styre la fram og anbefalt forslag fra valgkomiteens leder Tormod Hvattum til endring av vedtekter:
Valgkomiteen for Grotli Hytteforening og Veglag skal bestå av 3 personer. Det bør tilstrebes at
medlemmene representerer forskjellige hyttefelt.
Valget gjelder for 3 år, og 3. året man er medlem rykker man opp som leder i valgkomiteen.
Hvert år går den som har gjort tjeneste lengst ut av valgkomiteen.
Forslaget ble vedtatt uten kommentarer.

8. Val av: styremedlem, varamedlem, og valgkomité
Navn

Status

Forslag

Knut Åsebø
Jon Erik Skei
Åse Skamsar
Ivar Bjarte Nord
Tor Bruland
Torill Heggedal
Gro Skansen Øyen

på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
på valg
ikke på valg
på valg

Gjenvalg

Gjenvalg
Robin Kråkenes

Varafolk
Navn

Status

Forslag

Erling Teigum
Svein Skibenes
Terje Olsen
Bjarne Strand
Martin Klokk
Tormod Hvattum
Ståle Bøje

på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
på valg
ikke på valg
på valg

Gjenvalg

Gjenvalg
Gro Skansen Øyen

Medlem av valgkomiteen Steinar Vågene har trukket seg
Til valgkomiteen velges 2 nye medlemmer :
Sissel Igeland, velges for 2 år
Svein Arne Bøye, velges for 3 år
Tormod Hvattum fortsetter som leder ett år til.
Lars Kveen valgte å forsøke å så mistillit til styrets leder basert på mailutveksling han hadde hatt med
styrets leder, som han ikke var fornøyd med. Saken gjaldt saksbehandling av hans innspill om ny
ordning for tidlig brøyting etter påske av Gamle Strynefjellsveg. Han mente det var viktig for
forsamlingen å kjenne til saken – før de gjenvalgte Åsebø som leder.
Styrets leder sa seg mer enn villig til å overlate ledervervet til andre.
Det var ingen som valgte å kommentere innspillet fra Kveen, og det var ingen som kom med ønske om
å stille som motkandidat, eller hadde forslag til motkandidat til Åsebø som leder.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten videre diskusjon.

8. Diverse orienteringer
-

Hytteforeningen har fått etablert eget organisasjonsnummer, slik at en ikke lenger trenger å
benytte Skjåk hytteservice som «mellomfirma» som fakturaadresse.

-

Vannposten ved H5/H6. Det ble informert om situasjonen med dårlig vannkvalitet, og tiltakene
med rensing av brønnen som var gjort i sommer, men som ikke har ført fram. Skal en få
akseptabel drikkevannskvalitet ved H5/H6, må en bore ny brønn. Boring bør evt. gjøres på et sted
som ikke er like utsatt for innsig av overflatevann som dagens vannpost.

-

Måråa kraftlag har fått utsatt sin frist for etablering til 2021.

-

Det ble informert om innspill som var kommet til å få etablert entydig stoppested for buss ved
Grotli hotell. Flere har reagert på at bussen stopper på ulike steder til ulike tider, og ønsker å få
bedre forutsigbarhet rundt dette. Dagens uklare praksis kan skape trafikkfarlige situasjoner,
dersom noen finner det nødvendig å løpe over veien til annet stoppested for å nå bussen. Saken
følges opp.

-

Det ble informert om planen for rydding av stier i området. Det er viktig å tydeliggjøre hvor stiene
starter. Bjarne Strand informerte om arbeidet, og inviterte til «Sti-rydding» under dugnaden
planlagt dagen etter årsmøtet.

-

Møteleder informerte om dugnaden planlagt lørdag 24/9, der klargjøring av veier m.t.p grusing,
brøytestikking og grøftekantrydding, samt nevnte sti-rydding stod på planen. En av de tidligere

planlagte hovedoppgavene for dugnaden: rydde ferdig stien ned til ny gapahuk ved Breidalsvatnet
var allerede prisverdig ivaretatt av hytteeier i området, slik at denne jobben falt bort.
-

Det kom ellers spørsmål fra salen om sommervannforsyningen. En hadde erfart at sommervannet
ble borte, og hadde etter inspeksjon av vanninntak registrert av inntakssilen var tett. Det ble stilt
spørsmål ved om det kunne være mulig å forbedre vanninntaket, ved å trekke dette lenger ut i
vannet – slik at det ikke ville være like utsatt for tilstopping av blader og annet som flyter i
vannoverflaten. I dag ligger inntakspunktet øverst i bekken helt i overflaten - veldig utsatt til.
Styret anbefalte at en skulle se på saken under morgendagens dugnad. Det ble ellers informert
om at vannavgiften som blir innkrevd gjelder vannpostene som er etablert i området, og ikke
sommervannforsyningen.

-

Innspill fra Lars Kveen om brøyting av FV258.
Lars Kveen sendte 21/9 2016 mail med brev datert 20/9 til alle hytteforeningens medlemmer med
forslag til ny ordning for tidlig brøyting av Gamle Strynefjellsveg (Fv 258). Dateringen av innspillet
viser at dette ble sendt langt etter fristen for innmelding av saker til årsmøtet, og kan følgelig ikke
følges opp som annet enn en orienteringssak i årsmøtet – i denne omgangen.
Møteleder valgte likevel etter oppfordring fra Kveen å lese opp brevet under årsmøtet, der det
underveis ble kommentert at brevet ikke beskrev hele historikken knytta til diskusjonene om tidlig
brøyting i hytteområdet.
Styret ønsker å komme med en velbegrunnet tilbakemelding til Kveen på hans innspill. Styret er
ellers svært godt kjent med engasjementet og argumentasjon både for og mot tidlig brøyting –
bl.a. signalene som kom etter gjennomført spørreundersøkelse blant hytteforeningens
medlemmer om tidlig brøyting i august 2013.

Ref. Jon Erik Skei

