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Det er avholdt et styremøte i perioden. I tillegg kontakt pr e-post og telefon.
Styret har bestått av:
Leder
Styremedlemmer

Revisor

Torgeir Bjerknes
Monica Fredriksen – kasserer
Runar Eikhaug - sekretær
Rolf Kahrs Hansen

(på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)

Janicke Knudsen

(på valg)

Styret har hatt hovedfokus på følgende områder:
Skiløyper
Styret har som målsetting å gjennomføre minst to årlige dugnader mtp.
rydding/vedlikehold av skiløypenettet.
Reidar Heggland har også i 2018 vært ansvarlig for å lede dugnadsarbeidet og
fortjener en stor takk for ekstraordinær innsats og god ledelse.
Hovedfokus ble også i 2018 rettet mot Helårsløypen, - fra Skibyen til Myrland, og
videre til Einset og Minnestølen.
Reidar og Torgeir har kjørt Bygdeløype og Gamleveien fra Einset med ATV og
beitepusser.
Det ble arrangert 3 fellesdugnader: 1.september (9 pers): Gamleveien fra
Minnestølen og sørover. 6 oktober (18 pers): Gamleveien fra Einset og nordover.
13. oktober (15 pers): Einset-Gardli-Myrland.
Vår forening har i dugnadsarbeidet søkt samarbeid med andre hytteforeninger i
Sudndalen. Takk til alle som har deltatt på dugnadene!
Sti- og løypekart i Sudndalen:
Vår forening har i 2018 formidlet kart over stiene og skiløypene i området.
Stor takk til Rolf Kahrs Hansen som har organisert dette.

Hjemmesiden
Hjemmesiden er fortsatt godt besøkt. Størst trafikk i vintermånedene da 800-1000
ulike brukere besøker siden opptil 10000 ggr/mnd.
Facebook-siden (felles for Hallingskarvet Skiparadis og Myrland
Hytteeierforening) er nyttig og populær som tidligere.
Stor takk til Rolf Kahrs Hansen for innsatsen som vår nettredaktør.
FV50
Som vanlig har styret fulgt med på vedlikehold og vinterdrift på FV50.
Mtp. vinterdriften oppfattes denne som god med tilfredsstillende trafikkregularitet,
men års-trafikktallene er dessverre svakt nedadgående de siste par år.
Vestlendingene oppfordres på det sterkeste til å bruke FV50 til og fra hytten!
Hallingskarvet Skiparadis ( Sudndalen sti- og løypelag).
MHEF har i alle år samarbeidet tett med HSP. De siste års bygging av skibroer er et
resultat av et tett og godt samarbeid.
De ulike løypenemndene i kommunen har fra 2017 også fått ansvar for
sommerløypene, - stier og evt. sykkelløyper.
Hol kommune avsatte i 2017 fem millioner kr til et Sti- og løypefond der de ulike
sti- og løypelagene i kommunen kan søke om prosjektmidler.
HSP fikk i 2018 tildelt kr 106000,- til oppgradering inkl. drening av Helårsløypen.
Torgeir Bjerknes og Reidar Heggland er hytteeiernes representanter i HSP.

