
Storli Hytteeierforening

Protokoll fra årsmøte i Storli Hytteeierforening.
lørdag 11. september kl. 17.00 i Fjøskjelteren i Bortistu.

1. Åpning vÆer Vinje
Per Vinje ønsket velkommen tilalle fremmøtte herav l7 hytteeiere representert.
Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen

2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen.
Per Vinje ble valgt til møteleder, Tove Røsand til referent og Bodil Mostue og Svein
Trondsen til å underskrive protokollen.

3. Styrets beretning for periodenl.7.2009 - 30.6.2010.
Per Vinje leste opp deler av beretningen som var sendt alle medlemmer i forkant av Årsmøtet.

o Miljøstasjonen ved sandtaket.
o Hurtigere trådløst bredbånd i Storli.

Ble presentert i forkant av Årsmøtet, viser til eget referat.
o Søknad om ekstra midler til oppkjøring av skiløyper i Storlidalen 2010.
o Hytteeierforeningen som høringsinstans av planforslag i Oppdal.
o Kommuneplan forOppdal20l0-2021.

Kommentar: Hyttestyret abonnent på lokalavisen Oppdalingen, alle reguleringsplaner
blir bekjentgiort i avisen og at Hytteeierforeningen må holde seg orientert.

o Ny preparert skiløypetrase på strekningen Krokåtveien-Storli.
Kommentarer:
Skiløypetraseen som ble etablert i år langs veien har dårlig kvalitet ved påsketider, den
nye traseen er svært skitten, er full av brøyteslaps. Påsken 2011 kommer senere

medfører at traseen ikke kan benyttes, den gamle løypen må opprettholdes.
Fylkesmannen har fiemet en tomt som ble lagt til lølpetraseen.

Løypetraseen bør inn på Kommunens kart for å unngå ytterligere konflikt knyttet til
traseen. Viktig at det oppnås bevaring av gammel skiløypetrase.

Regulering av skiløypene: Savner at skiløyper på tvers blir regulert. Gjelder den som
går fra Lønset til Storli. Et alternativ er at løypene kan reguleres som lokal turvei

Stikker i løypetraseene er en stor sikkerhet for turgåere. Ønske om at alle lø1per blir
stikket

Brøyting og plikt/anmodning for utøvende til å legge ned kanter i løypetraseene

o Trykksaken: "Korte og lette turer i Storlidalen".
Kommentar: Det nye Styret håndterer saken.

. Nye postkassestativ.
o Vår nettside: Storlidalen.no



. Oppdal llytteforum.
Oppdal Hytteforum er høringsinstans for Oppdal Kommune sine reguleringsplan'er.
Per Vinje går inn i styret, forslaget ble godkjent av Årsmøtet.

Løypelaget:
Arnt Vasli, Halvard Storli, Ola Storli og Per Vinje, ønsker og forsette i styret iLøypelaget.
Nils Kristian Nakstad ønsker avløsning fra vervet i løypelaget, årsmøtet takker ham for
innsatsen.
Økonomi, Arnt og Ola ønsker å doble sin støtte til kjøring.
Behov for justering av prisen fra hytteeierne viser til punkt 6.

Ola Storli kan steppe inn med løypelgøring til vinteren.

4. Årsregnskap og revisors beretning.
Regnskapet er lag! frem for Årsmøte, men er ikke revidet.
Årets drift har gitt ett overskudd på kr 3.684,95 og en kassebeholdning W 35.857,70.
Styrets leder sitt forslag til Årsmøtet:
Årsmøtet godkjenner Årsregnskapet under forutsetning av at regnskapet blir revidert.
Forslaget ble godkjent av Årsmøtet uten kommentarer.

Gjennomeane av løypelaeets årsmeldins og reqnskap.
Årets drift har gitt ett underskudd påfu 14.724,52 ogen kassebeholdning kr 6.125,61

Følgende kommentarer til beretningen fremkom:
Underskudd i regnskapet til Løypelaget: Startet preparering i oktober 2009, ble kjørt i stor
omfang i sesongen, påiøptmange timer.
Lønset Idrettslag har lagt på kr 50.- pr time for leie av løypemaskinen.

5. Innkomne forslag.
Ingen andre enn i sak 3.

6. Fastsettelse av medlemskontingent og avgift til Løypelaget.
Nåværende kontingentsatser, (kx. 100,- + kr. 250,-), totalt kr. 350,-.

Forslag til Årsmøtet om at Styret kan øke satsen med inntil kr 100.-, men dersom vi får
støtte fra Oppdal Kommune opprettholdes dagens sats.

Forslaget fikk støtt fra Årsmøtet.

Følgende kommentarer til forslaget.

Kommentai på at de som lever at turismen i dalen også bør betale for løypekj øing.

Hvordan er den samlede plan fra grunneieme knyttet til utvikling av området,
etablering av infrastruktur på l0 til 20 års sikt, forvaltningen knyttet til nærheten av
Naturvernområdet.

7. Valg
Valgkomiteens forslag:
o Formann for I år: Per Vinje.



o Nestformann (1 år igien): (Per Morten Schjetne er ikke på valg.)
o Kasserer (1 år igien): (Sjur Børve er ikke på valg.)
o 2 styremedlemmer for 2 Fr: Tove Røsand og Mali Storli Engedal.
o 2varamedlemmer for I år: Arne I. Ulvund og John Binde.
o 2 revisorer for I år: Stig Bakke og Robert Strøm.
o 2 medlemmer av valgkomiteen for I år: Erling Haug og Thor-Arne Falkanger.
. Valg av 4 representanter til styret i Løypelaget, derav 3 fra Hytteeierforeningen, og I

fral-øypelagets venner. Grunneierne oppnevner 4 stk. Totalt 8 medlemmer.

Valg ble foretatt og vedtatt i tråd med valgkomiteens innstilling, og styret består nå av
følgende personer:

Formann: Per Vinje (gjenvalg for 1år, etter eget ønske ett åtr, styret bruker året til å

finne en ny formannskandidat)

Nestformann:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Varamedlem:
Varamedlem:

Revisorer:

Valgkomite:

Per Morten Schjetne (ikke på valg)
Sjur Børve (ikke på valg)
Mali Storli Engedal (ny valgt for 2 år)
Tove Røsand (gjenvalgt 2 år)

John Binde. (ny valgt for I år)
Ame I. Ulvund (gjenvalgt I år)

Stig Bakke og Robert Strøm (begge gienvalgt for 1 år)

Erling Haug og Thor Arne Falkanger (begge gienvalgt for I år)

Valg av 4 representanter til styret iLøypelaget, derav 3 fra Hytteeierforeningen, og I fra
Løypelagets venner. Grunneierne oppnevner 4 stk. Totalt 8 medlemmer.

Forslag om at 3 nye representanter til Løypelaget håndteres av styret.

Følgende beslutning er tatt i etterkant av Årsmøtet:
Representanter fra Hytteeierforeningen: Bente Rasmussen, Svein A. Trondsen og Per Vinje.
I tillegg stiller Amund Grimstad som representant for "støttemedlemmene" øst for grensen

mellom Storli og Bårdsgården.
Representanter fra Grunneieme: Ola Storli, Halvard Storli og Amt Vasli.
Leder av løypelaget er Per Vinje.

Tove Røsand
referent-Etc-A:^+Jt
Bodil Mostue

Per Vinje
formann ^Q-9,.
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