
 

Årsmøtereferat 2018 – Furutangen Hyttevelforening 

18.april 2019 kl. 19.00 på Mattisstua 

Oppmøte:  

Styret v/ Stig Holen, Per-Erik Rogne Carlsen, Solvor Ottheim Neset, Arve Brattbakk, Idar 

Simonsen, Mali K Konttorp. 

Ca. 60 -70 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 Roger Østlie Sandum (signatur 1) og Egil Aursø (signatur 2).  

 

3. Valg av referent 

Styremedlem Mali K Konttorp ble valgt som referent. 

 

4. Styrets beretning for 2018: 

• Styret i 2018 har bestått av Stig Holen (leder), Idar H. Simonsen (nestleder), Mali K. 

Konttorp (kasserer), Solvor Ottheim Neset (styremedlem), Per-Erik Carlsen 

(styremedlem) og Arve Brattbakk (styremedlem). 

• Det er avholdt i alt syv 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. 

• Ingen innkalling til møte med Åmot Kommune og Åmot Næringsråd i 2018. 

• Vi har også i år avholdt møte med ordfører Ole Gustav Narud og gitt uttrykk for 

misnøye med innføring av eiendomsskatt. Ønske om motytelse ved innføring av 

eiendomsskatt.  

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

• I 2018 ble det bestilt gapahuk og diverse bord/benker som skal plasseres i terrenget 

etter rådføring med grunneier. Dette vil nå komme på plass våren 2019. 

• Discgolf banen ferdigstilt sommer 2018 og har vært mye brukt.  

• Noen av hytteeierne deltok også som frivillige under Kick The Limit i mars 2018 

• Årsavgiften til hyttevelforeningen foreslås lik for 2019, kr 900.  

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

 

 

5. Revidert regnskap for 2018 
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Se vedlegg. Ingen kommentarer til regnskapet. 

 

6. Budsjett for 2018 

Se vedlegg. Ingen kommentarer til budsjettet. 

 

7. Årskontingent for 2018 

Velforeningsavgift for 2019 kr 900, uendret fra 2018. 

 

8. Valg av styremedlemmer, samt komite-medlemmer 

Valgkomiteen har kommet med forslag til nytt styret. 

Stig Holen, Arve Brattbakk, Mali K Konttorp, Idar H Simonsen,  

På valg: Per Erik Rogne Carlsen og Solvor Ottheim Neset 

Som nye medlemmer foreslås: Roger Østlie Sandum, Egil Aursjø (varamedlem), Randi 

Arnkvern (varamedlem) 

Forslaget ble vedtatt. 

 

Valgkomiteen: Morten Stenberg 

Forslaget ble vedtatt. 

 

9. Valg av revisor 

Revisor: Morten Stenberg (gjenvalgt) 

Forslaget ble vedtatt. 

 

10. Innkomne saker fra hytteeiere til behandling på årsmøte 

Ingen relevante saker for årsmøte, innkomne saker er sendt videre til grunneier og 

følges opp av styret. 

 

 

 

 

______________   ______________ 

Roger Østlie Sandum   Egil Aursø 
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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." 

Roger Østlie Sandum
Underskriver
På vegne av: Furutangen Hyttevelforening
Serienummer: 9578-5997-4-159633
IP: 82.147.xxx.xxx
2019-04-20 20:16:07Z

Egil Zettergren Aursø
Underskriver
På vegne av: Furutangen Hyttevelforening
Serienummer: 9578-5999-4-1688616
IP: 195.69.xxx.xxx
2019-04-29 05:05:00Z
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Årsmøtereferat 2018
        IEXUM-AT4BE-1VBE1-6MEQ1-1YLPL-668UT
        SHA-256
        900b6f54e0b1a6d0a63e123d52a2326adf6768077ed087ba855b9f41707a8448
        
            
                Furutangen Hyttevelforening
                underskriver
            
        
    


    
    
        
                
                    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.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
{"documentKey":"IEXUM-AT4BE-1VBE1-6MEQ1-1YLPL-668UT","signatures":[{"signatureLines":[{"role":"underskriver","onBehalfOf":"Furutangen Hyttevelforening"}],"signerSerial":"9578-5997-4-159633","signTime":"2019-04-20T20:16:07Z","signerName":"Roger ?stlie Sandum","signedDataFile":"3fbddae44d0e0738.xml","validations":[],"dataFile":"3fcc814f5aef6784.p7s","type":"bankid_no","ip":"82.147.53.81"},{"signatureLines":[{"role":"underskriver","onBehalfOf":"Furutangen Hyttevelforening"}],"signerSerial":"9578-5999-4-1688616","signTime":"2019-04-29T05:05:00Z","signerName":"Egil Zettergren Aurs?","signedDataFile":"3fef64ab37d8bd2a.xml","validations":[],"dataFile":"3fc296490107b280.p7s","type":"bankid_no","ip":"195.69.27.36"}],"version":"1.2"}



 ========================= ======================= =============== ================================================================================================= 
  Time                      Name                    IP              Activity                                                                                         
 ========================= ======================= =============== ================================================================================================= 
  2019-04-18 19:47:34 UTC   Mali Kristin Konttorp   82.147.53.24    The document was created                                                                         
  2019-04-18 19:49:40 UTC   Mali Kristin Konttorp   82.147.53.24    A signing request email was sent to "Roger ?stlie Sandum" at "roger.sandum@corpcom.no"           
  2019-04-18 19:49:40 UTC   Mali Kristin Konttorp   82.147.53.24    A signing request email was sent to "Egil Zettergren Aurs?" at "egil.aurso@avinor.no"            
  2019-04-19 09:57:35 UTC   Egil Zettergren Aurs?   82.147.53.149   The signing request email was opened by the signer                                               
  2019-04-19 10:44:45 UTC   Egil Zettergren Aurs?   82.147.53.149   The signing request email was opened by the signer                                               
  2019-04-20 19:50:08 UTC   Penneo system                           A signing request reminder email was sent to "Roger ?stlie Sandum" at "roger.sandum@corpcom.no"  
  2019-04-20 19:50:09 UTC   Penneo system                           A signing request reminder email was sent to "Egil Zettergren Aurs?" at "egil.aurso@avinor.no"   
  2019-04-20 19:55:21 UTC   Roger ?stlie Sandum     82.147.53.81    The document was viewed by the signer                                                            
  2019-04-20 20:16:07 UTC   Roger ?stlie Sandum     82.147.53.81    The signer signed the document as underskriver, underskriver                                     
  2019-04-22 19:51:06 UTC   Penneo system                           A signing request reminder email was sent to "Egil Zettergren Aurs?" at "egil.aurso@avinor.no"   
  2019-04-23 07:38:51 UTC   Egil Zettergren Aurs?   195.69.27.37    The document was viewed by the signer                                                            
  2019-04-23 08:07:48 UTC   Egil Zettergren Aurs?   195.69.27.37    The document was viewed by the signer                                                            
  2019-04-23 08:08:04 UTC   Egil Zettergren Aurs?   195.69.27.37    The document was viewed by the signer                                                            
  2019-04-24 19:52:07 UTC   Penneo system                           A signing request reminder email was sent to "Egil Zettergren Aurs?" at "egil.aurso@avinor.no"   
  2019-04-26 19:53:07 UTC   Penneo system                           A signing request reminder email was sent to "Egil Zettergren Aurs?" at "egil.aurso@avinor.no"   
  2019-04-28 19:54:07 UTC   Penneo system                           A signing request reminder email was sent to "Egil Zettergren Aurs?" at "egil.aurso@avinor.no"   
  2019-04-29 04:50:25 UTC   Egil Zettergren Aurs?   195.69.27.36    The document was viewed by the signer                                                            
  2019-04-29 04:52:02 UTC   Egil Zettergren Aurs?   195.69.27.36    The signing request email was opened by the signer                                               
  2019-04-29 04:52:02 UTC   Egil Zettergren Aurs?   195.69.27.36    The signing request email was opened by the signer                                               
  2019-04-29 05:05:00 UTC   Penneo system           195.69.27.36    The document signing process was completed                                                       
  2019-04-29 05:05:00 UTC   Egil Zettergren Aurs?   195.69.27.36    The signer signed the document as underskriver, underskriver                                     
 ========================= ======================= =============== ================================================================================================= 
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