
Årsmøte i Leverdalen hytteeierforening 2014  

Styret i Leverdalen hytteeierforening kaller med dette inn til årsmøte 13. september 2014 klokka 
15.00 
Sted: Guri Rasmussen og Roar Hellum sin hytte (hytta merkes med skilt langs veien, ca. fem km fra 
bommen ved demningen, ca. 200 meter etter Brattskarvbekken) Guri kan nås på mobilnummer 
91732464. 
 
Dagsorden  

1. Godkjenning av innkalling  

2. Godkjenning av dagsorden  

3. Valg av møteleder og sekretær  

4. Valg av to personer til underskrift av protokoll  

5. Styrets beretning - vedlagt 

6. Regnskap – vedlagt  

7. Budsjett – herunder fastsettelse av kommende årskontingent - vedlagt  

8. Øvrige saker  

 Drøfting og vedtak om hytteeierforeningen skal påta seg ansvaret for påskebrøyting 
videre i årene som kommer. 

 

 Endring av hytteeierforeningens navn: 

I årsmøtet 2013 ble det foreslått at hytteeierforeningens årsmøte i 2014 skal ta stilling til 
om hytteeierforeningen skal endre navn. Styret sendte ut et ønske på innspill fra 
medlemmene om nytt navn, og følgende to forslag har kommet inn: ”Leverdalen vel” og 
”Leve Leverdalen”. Årsmøtet drøfter forslagene og gjør et vedtak. 

 

 Informasjon om aktivitet i styret i veilaget v/ vår representant Guri Rasmussen. 

 

 Gapahuk: Styret har fått inn et tilbud på materialer til gapahuk fra Ola Bjørseth som 
følger: 

Bæring til takåser 3X10,takåser 2x8,taklekter 1.1/2x2. 
                    Vegg 2x4 ,utlekting/spikerslag 1.1/2x2 
                    Villmarkpanel m/ 6`underbord.Vindskier. 
                    Pris. 6300,- + mva. 
  
Hvis det er ønskelig med torvtak, blir det et tillegg 
på taktro på kr. 1600,- + mva. 

 

Dette anser styret i hytteeierforeningen som et godt tilbud hvis vi kan få satt den opp på 
dugnad. Styret ønsker likevel å foreslå for årsmøtet at foreningen leier inn en byggeleder 
som kan koordinere arbeidet med fundamentering og oppsett. 

Årsmøte må drøfte dette og ta stilling til hvordan vi skal gjennomføre arbeidet og evt. 
hvem som kan være aktuelle å forespørre som byggeleder. 

 

9. Valg i henhold til vedtektene  

Valgkomiteen består av Astrid R. Hårstad, Eva Vold og Kari Liabø 
Innstilling fra valgkomiteen vil bli lagt frem på årsmøtet, og følgende verv står på valg/er 
besatt: 
 



Styret 

Leder ? På valg frem til 2016 

Sekretær ? På valg frem til 2016 

Kasserer Guri Rasmussen Sitter til årsmøtet 2015 

Vara Bernt Ole Rognes Sitter til årsmøtet 2015 

  
Revisorer 

Revisor 1 Knut Hårstad Sitter til årsmøtet 2015 

Revisor 2 Helge Grefstad Sitter til årsmøtet 2015 

  
Valgkomite 

  ? På valg frem til 2017 

  Eva Vold Sitter til årsmøtet 2015 

  Kari Liabø Sitter til årsmøtet 2016 

  
 

Det blir grilling og sosialt samvær etter de formelle punktene. Ta med grillmat og drikke. Vi sørger for 
kaffe og kjeks/småkaker. 
 

Velkommen til årsmøte!  
Ellen Beate, Erik, Guri og Bernt Ole 


