
Referat fra årsmøte 2018 i Myrland Hytteeierforening torsdag 29/3-18. 

 

Sak 1. Valg av ordstyrer 

Formann enstemmig valgt 

 

Sak 2. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2017 

Referatet er sendt ut på e-post og publisert på hjemmesiden. Enstemmig godkjent  

 

Sak 3. Årsmelding 2017. 

Årsmelding er sendt ut på e-post og publisert på hjemmesiden. Enstemmig godkjent 

 

Sak 4. Årsregnskap 2017. 

Regnskapet er sendt ut på e-post og publisert på hjemmesiden. Enstemmig godkjent 

 

Sak 5. Valg. 

Styre: 

Formann : Torgeir Bjerknes (ikke på valg) 

Kasserer : Monica Fredriksen, ny 

Styremedlem : Runar Eikhaug, gjenvalgt 

Styremedlem : Rolf Kahrs Hansen, ny 

Revisor: 

Jannicke Knudsen, gjenvalgt 

Valgkomite: 

Jan Gunnar Falkanger, gjenvalgt 

Rolf Eriksen, ny 

Sak 6. Ang Myrland vann og avgift. 

Avvist av styret 



Sak 7. Ang Bøkkovegen 

Avvist av styret 

Sak 8. Medlemskontingent for MHEF 

Espen Lynne Amundsen fremmet forslag om å heve medlemskontingenten fra kr 200 til kr 300 pr år. 

Av dette beløpet skal 50%  gå til Hallingskarvet Skiparadis. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

Deretter tok Runar Eikhaug ordet og delte på vegne ut påskjønnelser til Torgeir Bjerknes og Reidar 

Heggland for deres enorme innsats for oppgradering av sommer- og vinterløyper på Myrland. Dette 

gjelder både stor egeninnsats og organisering av dugnader. 

 

Orientering om ombygging av Styknesdammen v/ Lars Oust 

E-CO er pålagt å bygge om dammen i henhold til ny damsikringsforskrift av 2009. Prosjektleder Lars 

Oust orienterte om dette og om hvilke konsekvenser dette vil få for oss. 

Det kan tidvis bli begrensa muligheter for å ta seg over dammen og muligens også for skiløpere som 

kommer opp dit over Gurostølen. Alle endringer vil bli varslet og skiltet. 

Anleggstiden er beregnet til å bli på 2 år, ferdig høsten 2019. 

Man kan følge med på E-CO sin facebookside: dam/Strandevatn   

 

Orientering arbeid med ski- og turløyper i Sudndalen v/ Kjetil Larsgard. 

KL er formann i Hallingskarvet Skiparadis og i Sudndalen Ski- og løypenemd. 

Han orienterte om planer for drenering av stier og løyper slik at forholdene for jogging og sykling skal 

bli bedre. Særlig a skal det da legges vekt på en del av de våteste områdene. 

Han orienterte også litt om økonomi og kommunalt sti- og løypefond. Skiparadiset har  et normalår 

en omsetning på ca. 800.000 kr 

KL delte også ut påskjønnelse til Torgeir Bjerknes og Reidar Heggland for stor innsats og godt 

samarbeid ang. løyper og stier. 

 

Os 2.april 2018.04. 

Hans Bøthun, møtereferent 

 


