
Rauland Hyttevelforening 
                             Stiftet 1983 

 
 
Protokoll fra Årsmøtet 2017 
Rauland hyttevelforening avholdt sitt årsmøte på Vierli kafeteria fredag 14. april 2017 
kl. 09:30-10:30. 
 
Til stede: Ca. 70 fremmøtte medlemmer.  
Styrets leder Erik Berg-Hansen ønsket velkommen. 
 
Årsmøtet godkjente innkallingen. 
 
Ordstyrer ble valgt: Ivar Nilsen. Referent ble valgt: Dag Ausen. Til å skrive under 
protokollen ble valgt: Per Wold og Henning Wiger. 
 
Saksliste 
1. RHVFs sekretær Dag Ausen leste Årsberetning for 2016-17. Årsberetningen ble 

godkjent.  
RHVFs kasserer Anders B. Lunde la fram Regnskap for 2016 og la fram 
revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent.  

 
2. Innkomne forslag:  

a. Endring av vedtekter for Rauland hyttevelforening 
Styrets leder Erik Berg-Hansen gikk igjennom styrets forslag til 
reviderte vedtekter for foreningen. Enkelte smådetaljer ble diskutert av 
møtet, og §2 Formål ble foreslått justert: 
 
Justert formålsparagraf (§2) ifht utsendt forslag: "Rauland 
hyttevelforening har som formål å arbeide for økt medlemsmasse og 
god trivsel blant sine medlemmer. Osv….". 
 
Styrets forslag til nye vedtekter ble enstemmig vedtatt med denne 
justeringen. Reviderte vedtekter er vedlagt protokollen. 
 

3. Fastsettelse av kontingent. Styrets forslag til kontingent for 2017 bel vedtatt: 
Medlem: kr. 250. Kollektivt innmeldte medlemmer: kr. 125 pr medlem. 
 

4. Fastsetting av styrehonorar. Styrets forslag til honorar for 2017: kr. 3000,- for 
leder, kasserer og sekretær. Kr. 1000,- for styremedlemmer og varamedlemmer. 
Forslaget ble vedtatt. 

 
5. Forslag til Budsjett for 2017 ble lagt fram av styrets kasserer. Budsjettet ble 

vedtatt. 
 
6. Valg. Valgkomitéen v/Lars Borgar Waage la fram innstillingen til nytt styre. 

Valgkomitéen har ikke lykkes med å finne en ny leder som kan overta etter Erik 
Berg-Hansen, og det var heller ingen av de tilstedeværende som meldte seg. 



Valgkomitéen foreslo derfor at årsmøtet valgte et ekstra styremedlem og at det 
nye styret fordelte arbeidsoppgaver til leder seg imellom. Årsmøtet ga sin 
tilslutning til dette og oppfordret neste års valgkomité om å finne en ny leder for 
foreningen til neste årsmøte. 

 
Følgende personer ble enstemmig valgt som styremedlemmer, varamedlemmer 
og medlemmer av valgkomitéen: 

 
STYRET RAULAND HYTTEVELFORENING 2017-2018 

FUNKSJON NAVN  PÅ VALG 
Leder  Verv ivaretas av styret samlet  
Nestleder Lene Løvstad lene.lovstad@online.no 2018 
Sekretær Dag Ausen dag.ausen@sintef.no 2018 
Kasserer Anders B. Lunde anders@ablunde.no 2018 
Styremedlem Lena Holen lenahol1@online.no 2018 
Styremedlem Berit Myhra berit.myhra@skien.kommune.no 2019 
Styremedlem Jostein Engum jostein.engum@gmail.com 2019 
Varamedlem Else-Karin Gundersen else-k@online.no 2018 
Varamedlem Magnus Nilsen mn@kranringen.no 2018 
Varamedlem Edvard Nesland edvard@hms3.no  2018 
Revisor Sven Erik Leion  sven.erik.leion@sf-nett.no 2018 
Revisor Tore Bergan torbe4@online.no 2018 
 VALGKOMITE:   
Medlem Erik Berg-Hansen erikbh1949@gmail.com 2018 
Medlem Guttorm Liebe gut-li@online.no 2018 
Medlem  Hanne Simonsen simonsen.hanne@gmail.com 2018 

 
7. Innkomne forslag. Det var ingen innkomne forslag.  
 
Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte og påfølgende barneskirenn. På 
medlemsmøtet ga Jon Almenningen fra Vest-Telemark brannvesen en orientering om 
de nye forskriftene for tilsyn og feiing av piper på fritidsboliger/hytter, og varslet at 
brannvesenet vil starte befaring av hytter i Rauland i 2017/18. Tor Olav Nystog fra 
Rauland kraftlag orienterte så medlemsmøtet om planene for installering av digitale 
strømmålere i alle boliger/hytter i området, et arbeid som starter opp til høsten. 
Informasjon vil bli sendt hytteeierne i forkant. Avslutningsvis presenterte Jan Eivind 
Øygarden, Rauland vaktservice, sitt tilbud om vaktmestertjenester på hyttene, og Gro 
Helen Tviteikkja fortalte om et nystartet frisørtilbud i Krossen. 
 
Årets påskeskirenn hadde ca 220 deltakere og ble gjennomført i flott påskevær. 
Traséen ble noe kortere enn vanlig pga lite snø. 
 
Porsgrunn, 23. april 2017 
Styret 
 
Protokollen er lest og godkjent: 
 
 
__________________________   _________________________ 
Per Wold      Henning Wiger 
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