
Skilt og oppfalgntng: 
En del av sklltene har blitt skjeve av vind og v.er. Det har V.!!rt noe feil med legering. Vi er i dialog 
med leverander om hvordan dette skal l!JSes. 

I fjor investerte Hallrngskarvet sklparadis i en firhjulin11 og en beitepusser. De fleste plassene i 
la,ypenettet kommer vi til med beitepusser. Denne m.\ten a rydde leypene pa, fungerte veldig bra. 
Fremover vii vi jobbe for~ f;li maskiner trl i rydde lfypene sA mye for stein at vi kan kjfre 
beitepussereri over alt. 

Dugnads.ansvarllB Reidar Hegland oppfordrer alle til a stllle pa de to store dugnadene i h!Jst. Sett 
allerede nl av lt11rdagene 5. og 12. olttober for httstdusnadlll 

VI i hyttestyret tar oppfordrlns om at vii foreningen er tydelig p~ hvilket utstyr vi har behov for at 
folk tar med. Dette blir annonsert p~ www.myrland.org i forkant av dugnadsdagene. 

6. Orienteringer 
Dugnad og skil0yper: 
Mlnnest0len er blitt ~ brel at vi kan kJfre med den store li.sypemaskinen. I ar satser vi pa a gr¢fte 
hele l0ypen ved Minnest,len for A fa vekk vannet. 

5. Arsregnskap 
Monica Fredrlksen orienterte om !rsregnskapet. Det var ingen innsigelser til regnskapet. Arsre11nskap 
ble f¢1gellg godkjent. 

4. Godkjenni ng av a rsmeld i ng 2018 
Det ble trukket frem den enorme lnnsatsen Reidar Heggland og Torgelr Bjerknes har gjort for sti- og 
liJypenettet. (Se Arsmeldlngl) 

Arsmeldingen for 2018 ble vedtatt ved akklamasjon. 

3. Godkjenning av referat fra arsm0tet 2018 
Referatet fra arsm0tet i 2018 ble godkjent ved akklamasjon 

2. Godkjennl ng av agenda 
Agenda godkjent. Det gis rom for a ta inn et nytt punkt som punkt nr. 6.: Orienterir,ger. 

Referat arsrnete Myrland hytteeierforening. 
Antall fremm0tte: 40 stk, 

1. Valg av rneteleder og referent 
Knut Helland ble valgt som mil!teleder. 

Runar Eikhaug ble valgt som referent. 



9. Eventuelt 

Kartbestilling: 
Det ble orientert om kartbestillingen som har vcert i 2018 og stemningen ble loddet for om en skal ta 
en ny bestilling. Ciri<a ti hender Viste en tydelig interesse for ny bestllling av kart i 2019. Fllllg med p.\ 
www.myrland.org ! 

8. Forslag til arsm0tet fra medle,nmene 
lngen saker er fremmet til arsmetet fra medlemmene. 

7. Valg 
Knut Helland ble valgt til ny formann ved akklamasjon. 

Jannicke Knudsen velges som revisor videre ved akklamasjon. 

Konklusjon: 

1. Det ervlktig at folk er oppmerksom pl at hvor viktig den fri11i1Jige leypeavgiften er. Her m~ 
hytteeierforeningen mobilisere til lnnbetaling. 

2. Dialogen med skiparadiset m~ styrkes. 
3. Samtidig er det en 11lktig jobb for hytteforeningen ii g~ videre politisk med denne saken. 

Skikurs med Stei nar Mu ndal: 
Skj.ertorsdag var det 2x12 stk pa skikurs med Steinar. Han sier at han ser folk i alle aldre som kan 
skfyte pa ski. Oette er til stor glede for ham og er noe han nevner n~r han reiser rundt andre steder: 
«Se pa Myrl and I Der er det folk i alle aldre som kan ski,yte p~ skil » 

L0ypeavgift. 
lkke mange .1r siden ordf\,reren var her og snakket om hvordan det vllle bli nAr det skulle bli innf(llrt 
eiendomsslcatt. Oet ble da lovet at 60% skulle ga til nedbetaling av l0ypeavgift. Slik vi na har forstatt 
det, fjr vi ca. 30%. Dette var en del av det skriftlige prospektet angaende eiendomsskatt. 

Vi m6 bli flinkere til ~ oppfordre tll den frivillige 10vpeavgiften gjennom sosiale medier! 

I mange ar har vi Vil!!rt bortskjemt med gode l0yper p! Myrland. Hermon Hlllvfjellssenter stiller to 
maskiner til disposlsjon. Oet er deres maskiner vi leier. Om vi ikke hadde han den muligheten, ville vi 
gjerne hatt li,yper kjfrt med skuter, 

Oet ble etterspurt hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen av bi drag til IQlypekJlllring fra 
kommunen. Styret i hytteeierforenlngen skal sjekke om fordelingen tar hensvn tll innbetaling av 
frivillig leypeavgift. 

Jnnspilf: E'n lean henge opp skiltins der en oppfordrer til ;I betale leypeavglft via VIPPS. 
Hytteeierforeningen ma jobbe for a fa oversikt over utgifter til leypedrift. En stor post er lele av 
masklner. 
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Orientering Ostebygda 
P.11 Knutsson Medhus hadde en humoristlsk og engasjerende presentasjon av Ostebygda. 

Kort oppsummert kan vi si at vi er heldige som har sl mye deilig ost a sene tennene I n.1r vi koser oss 
p} hytten© 

Husn ummer pa hyttene 
Det kom en oppfordring om at folk setter opp husriummer pa hyttene sine. Enkelte hadde opplevd at 
dene ble p~pekt under kontroll fra kommunen. 

• Hvem vi er? 
• Hva gj!llr vi? 
• Hvorfor vi er her? 

Vandring til bens i skisporet 
Det kom en sterk oppfordring om at de som g~r i leypen gar p.1 siden av skisporet. 

Nye hytteeiere I med I em mer 
Det ble spurt hvordan nye hytteeiere ble fanget opp og hvordan vi kunne 111ke rekrutteringen til 
hytteforeningen. Et forslag var ~ lage et lite lnfonnasjonsark med fokus pa: 

Vaerstasjon: 
Det ble etterspurt om en kunne sjekke om termometer pa hjemmesiden fungerer. lnntrykket var at 
den periodevis har hengt seg opp ... 


