
 

Årsmøtereferat 2017 – Furutangen Hyttevelforening 

29.mars 2018, kl. 19.00 på Mattisstua 

Oppmøte:  

Styret v/ Morten Stenberg, Stig Holen, Per-Erik Rogne Carlsen, Solvor Ottheim Neset, Arve 

Brattbakk, Mali K Konttorp. 

Ca. 130 -140 hytteeiere. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden er godkjent. 

2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Det er valgt Agnete Rødberg (signatur 1) og Idar H. Sparboe Simonsen (signatur 2).  

 

3. Valg av referent 

Styremedlem Mali K Konttorp ble valgt som referent. 

 

4. Styrets beretning for 2017: 

• Styret i 2017 har bestått av Morten Stenberg (leder), Stig Holen (nestleder), Martina 

Olaussen (sekretær – gikk ut 1.12.17), Mali K. Konttorp (kasserer), Solvor Ottheim 

Neset (styremedlem), Per-Erik Carlsen (styremedlem) og Arve Brattbakk 

(styremedlem). 

• Det er avholdt i alt seks styremøter, i hovedsak på Nebbenes Kro, Eidsvoll  

• Furutangen Hyttevelforenings offisielle kommunikasjonskanal ligger under 

furutangen.no Facebook-siden til Furutangen er ingen offisiell kommunikasjonskanal 

for hyttevelforeningen. 

• Styret har involvert seg i saker tilknyttet Åmot kommune, Åmot næringsråd, Eidsiva 

Bredbånd og ikke minst Statens Vegvesens utbedring av veinettet til Nordre Osen. Det 

samme med kommunal vei fra Nordre Osen til Furutangen. 

• Åmot kommunes næringsråd og Åmot kommune jobber bra inn mot kommunens 

hyttevelforeninger og vi ser det som viktig å markere oss i disse fora med tyngde 

siden Furutangen Hyttevelforening er kommunens største hyttefelt. 

• Vi har avholdt møte med ordfører Ole Gustav Narud og gitt uttrykk for misnøye med 

innføring av eiendomsskatt. Vi har også vært ute i media og vist liten forståelse for 

eiendomsskatt for hytteeiere på Furutangen. 

• Diverse arrangementer som juletrefest, familiedag på Bruråskoia, minijegeren etc. 

• Det er bestilt gapahuk og diverse bord/benker som skal plasseres i terrenget etter 

rådføring med grunneier. 

• Vi er i full gang med planlegging av et lavterskeltilbud for hele familien, frisbee-

anlegg. Primus-motor har vært Roger Sandum 

• Noen av hytteeierne deltok også som frivillige under Kick The Limit i mars 2018 
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• Vi jobber med grunneier for tilpassing av nye stier, skiløyper etc. 

• Årsavgiften til hyttevelforeningen foreslås økt fra 800 kroner til 900 kroner. En økning 

på 12 prosent. Dette fordi kontingenten har vært uforandret siste fire år, og fordi vi 

ønsker å styrke løypekjøringen. 

• Grunnlaget for styrets beretning med regnskap ikke klar før siste uke før påske. 

 

 

5. Revidert regnskap for 2017 

Se vedlegg. Ingen kommentarer til regnskapet. 

 

6. Budsjett for 2018 

Se vedlegg. Ingen kommentarer til budsjettet. 

 

7. Årskontingent for 2018 

Styrets forslag er å øke kontingenten med kr 100,- . Velforeningsavgift for 2018 kr 

900, inkl løypekjøring (2018). 

 

8. Valg av styremedlemmer, samt komite-medlemmer 

Valgkomiteen har kommet med forslag til nytt styret. 

Stig Holen, Arve Brattbakk, Mali K Konttorp 

Stiller til gjenvalg: Solvor Ottheim Neset (1år), Per Erik Rogne Carlsen (1år) Mali 

Konttorp (2 år) 

Som nye medlemmer foreslås: Idar H. Simonsen (2år) 

Forslaget ble vedtatt. 

 

Valgkomiteen: Leder Morten Stenberg 

Forslaget ble vedtatt. 

 

9. Valg av revisor 

Revisor: Kaj Gundersen (gjenvalgt) 

Forslaget ble vedtatt. 

 

10. Innkomne saker fra hytteeiere til behandling på årsmøte 

Det har ikke blitt meldt inn saker fra hytteeiere til behandling. 

 

 

 

 

______________   ______________ 

Agnete Rødberg   Idar H Sparboe Simonsen 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Idar Halle S Simonsen
Underskriver
Serienummer: 9578-5998-4-911299
IP: 195.204.46.50
2018-05-01 16:19:08Z

Agnete Røberg
Underskriver
Serienummer: 9578-5999-4-1080758
IP: 80.212.88.38
2018-05-01 18:20:59Z

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
1T

A2
J-

O
SA

EQ
-D

0S
7A

-O
O

W
LE

-G
FA

SK
-3

AP
VG
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                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
{"documentKey":"1TA2J-OSAEQ-D0S7A-OOWLE-GFASK-3APVG","signatures":[{"signatureLines":[{"role":"underskriver","onBehalfOf":null}],"signerSerial":"9578-5998-4-911299","signTime":"2018-05-01T16:19:08Z","signerName":"Idar Halle S Simonsen","signedDataFile":"3fd78b2d217bcb40.xml","validations":[],"dataFile":"3fcb604cf4ae3260.p7s","type":"bankid_no","ip":"195.204.46.50"},{"signatureLines":[{"role":"underskriver","onBehalfOf":null}],"signerSerial":"9578-5999-4-1080758","signTime":"2018-05-01T18:20:59Z","signerName":"Agnete R?berg","signedDataFile":"3fdf31955f52ccfc.xml","validations":[],"dataFile":"3fa59e00b43c5460.p7s","type":"bankid_no","ip":"80.212.88.38"}],"version":"1.2"}
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