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23 hytter var representert på møtet. 
 
1. Innkalling og dagsorden.  
Det var ingen bemerkninger til dette. 
 
2. Valg av dirigent. 
Knut Ottesen ble valgt til dirigent. 
 
3. Styrets beretning. 
Beretningen ble lest opp og det var ingen kommentarer til den. Men referatet fra fjorårets 
årsmøte ble etterlyst. Det har ligget en periode på nettsiden, men er blitt borte derfra uten at 
noen kunne forklare det. Det blir lagt ut på nytt sammen med årets referat. 
 
4. Årsregnskap 
Kasserer presentert regnskapet. Saldo for 2011 og 2012 var byttet om, eller var det ingen 
kommentarer til årets regnskap.  
Det ble etterlyst oppdatert regnskap for hele 2010 som ikke ble lagt fram på fjorårets årsmøte, 
men både kasserer og revisor mener at det ikke er formålstjenelig å forsøke å rekonstruere 
dette. 
 
5. Revisjonsberetning 
Revisor hadde noen anbefalinger til å gjøre regnskapet mer oversiktlig, men hadde ellers 
ingen anmerkninger og anbefalte at regnskapet ble godkjent.  
 
6. Innkomne forslag 

a. Hytte 318 på Randholmen ønsker rekkverk fra gangbroen og langs stien opp fjellet. 
Siden området er en del av offentlig friområde kan ikke FHL gjøre noe med dette, men 
leder har vært i kontakt med kommunen som har midler fra fylket til utbedring av stier 
på Randholmen. Kommunen var positiv til å ta med dette tiltaket i sin utbedringsplan. 

b. Styret foreslo å øke kontingenten for medlemskap og parkeringsleie til kr. 250,- for 
hver. Dette ble vedtatt av årsmøtet. 

c. Styret ville ha årsmøtets støtte til å jobbe for å utvide parkeringsplassen langs veien 
tvers overfor søppelcontaineren. Årsmøtet støttet dette. 

 
7. Valg av styre 
Egil Hansen la fram valgkomiteens innstilling. 2 styremedlemmer var på valg. Disse ble 
gjenvalgt. Styret for 2012-2013 ser slik ut: 
 
Leder  Kjell I Olsen   (ikke på valg, 1 år igjen) 
Styremedlem Terje Sørli  (ikke på valg, 1 år igjen) 
Kasserer Tormod Hansen (ikke på valg, 1 år igjen) 
Styremedlem Knut Ottesen  (gjenvalg for 2 år) 
Sekretær Carsten Ramberg (gjenvalg for 2 år) 
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8. Valg av valgkomite (1 år) 
Egil Hansen 
Ole Joveng 
 
9. Valg av revisor (1 år) 
Karsten Hansen 
 
10. Eventuelt 
 
Det vil bli avholdt dugnad for videre oppgradering av stien med tredekke og grus 24 juli. 
Årsmøtet applauderte innsatsen som er nedlagt det siste året av Tormod Hansen og Knut 
Ottesen på stien.  
Knut orienterte om planene for videre arbeid med stien og kloppene. Det er gitt ett overslag 
på at nye klopper vil koste kr. 300 000,- Om det er nødvendig med fullstendig fornying av 
kloppene og når må undersøkes. Også om det kan være andre bidragsytere til finansiering av 
vedlikehold/fornying.  
Årsmøtet ga styret fullmakt til å starte oppbygging av et kloppefond ved å ta inn kr. 1 000,- 
ekstra pr år i inntil 4 år framover. Pengene skal øremerkes for vedlikehold/fornying av 
kloppene.  
 
Dobbeltparkering. Dette forekommer og det er noen gjengangere som dominerer. Vedtektenes 
paragraf 5 presiserer at dette ikke skal forekomme, og kan føre til eksklusjon. Alle 
medlemmer plikter å virke som parkeringsvakter og herunder vise bort ulovlig parkerte biler. 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 1300. 
 
 
 
 
Carsten Ramberg 
Referent/sekretær 
 


