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Til medlemmene 
 

Innkalling til årsmøte 2014 i Nerskogen hytteeierforening 
 

Lørdag 19.april 2013, kl.1400 
 

Sted:    Ute ved Ivar Moens hytte ved Svartdalstjønna (værforbehold) 

Styret inviterer til årsmøtet påskelørdag 19.april 2014 kl.1400.  
I foreningens vedtekter pkt 4.2 heter det årsmøtet at skal legges til en av dagene i påskeuka.  
 

Etter gode erfaringer fra tidligere år, starter vi også i år med skileik kl.14. Deretter blir det 
grilling og utelunch, årsmøte og tilslutt premieutdeling fra skirennet.  
Vi inviterer til skileik med påfølgende påskelunch ved egen invitasjon . Vi regner med at 
arrangementet er avsluttet ca. kl.17  
 

Saksliste for årsmøtet: 
 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av to medlemmer for å underskrive protokollen. 
3. Styrets årsberetning for 2013 
4. Regnskap for 2013 inkl. revisors beretning 
5. Medlemskontigent for 2014 
6. Valg av: 

- To styremedlemmer for to år, etter innstilling fra valgkomiteen 
- Leder av valgkomitèen 

7. Stolheisen – rapport om status og vedlikehold 
8. Aktivitetsplaner fra styret i 2014 -2015 
9. Eventuelle saker som er ønsket tatt opp av medlemmer. 

Saker må være meldt til styreleder senest 1 uke før årsmøtet, jf vedtektenes pkt 4.2. 
  

Umiddelbart etter selve årsmøtet avholdes Åpent forum.  
Der kan medlemmene ta opp spørsmål etter eget ønske.  
Det vil ikke bli gjort vedtak under åpent forum.   

  

Som vedlegg til innkallingen følger: 
x Styrets årsberetning for 2013 
x Regnskap for 2013 
x Referat fra årsmøtet i 2013 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Ivar Moen 
styreleder 
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STYRETS ÅRSBERETNING for 2013 
  
  

Nerskogen Hytteeierforening hadde 50 medlemmer ved årsskiftet 2013 – 2014 
 
Sammensetning 
Styret har siste år hatt følgende sammensetning: 

Ivar Moen, leder (på valg i 2015) 
Marianne Hassel, sekretær (på valg i 2014) 
Åse Karin Aune, kasserer (på valg i 2014) 
Bjørn Hafskjold, styremedlem (på valg i 2015) 

 
Valgkomiteen har bestått av:  

Tor Ytrehus (leder), Lisbeth Tangen og Hans Gunnar Auganes 
 
Revisor: Jan Hovde 
 
Styrets arbeid 
Styret har hatt 5 ordinære styremøter og 1 ekstraordinært styremøte i denne perioden. I tillegg har styret hatt 
kontakt gjennom e-post og telefon.  
 
I samarbeid med Trondhjems Turistforening (TT) og Sørøyåsen hytteforening arrangerte vi dugnad for å 
legge klopper fra stolheisen, over myrene og opp til fjellet. Styret var svært fornøyd med dugnaden som ble 
gjennomført. 18 personer hadde møtt frem, og vi fikk lagt klopper på de fire myrstrekningene opp mot 
fjellet.  
Dugnaden ble avsluttet med pølseservering til deltakerne som vår forening spanderte. 
 
Det ble også gjennomført inspeksjon og vedlikeholdsarbeid av heis og klopper i slutten av august.  
Dette var i tråd med de arbeidsoppgaver som ble satt for året tidligere. 
 
Vedlikehold av stolheisen over Minilla har medført en del komplikasjoner og utfordringer siste år. Vi 
gjennomførte det tradisjonelle vedlikeholdet vedlikehold, tilsyn og stramming av bærewire, utskifting av 
trekksnor og trinser. Etter en god del endringer ble justeringen tilfedsstillende. 
 
Vi har registrert en betydelig trafikk-økning over heisen og dette har vi tatt opp skriftlig i brev og 
avrapportering til TT. Vi har registrert at Stolheisen er nevnt som en egen attraksjon i diverse guidetilbud i 
Trollheimen, særlig for høyfjellssyklister.Dette er selvfølgelig gledelig, men konsekvensen er at betydelig 
økt trafikk har resultert i stor mekanisk slitasje på heisen. 
Vi låser av stolheisen i vinterhalvåret, slik at den ikke fungerer som spektakulært lekeapparat. Vi har satt 
opp bruksregler på begge landfestene, men det forhindrer ikke uvettig bruk. Den økende bruk av sykler i 
fjellet fører også til ekstra stor tyngde og skjevbelastninger ved overfarten. 
Vi fikk henvendelse fra Svartdalsvegen veglag om å delta i sluttoppgjør for advokalsalæret. Vi vurderte at 
dette ikke var en sak for oss å delta i. 
 
Vår hjemmeside har fått en ny og revidert lay-out. Vi registrer at mange søker informasjon på  
hjemmesiden, og vi forsøker å holde medlemmene orientert om styrets arbeid og andre aktiviteter og 
gjennom: www.nerskogenhytteeierforening.org.  
 
Påskearrangementet hadde også i 2013 god oppslutning fra medlemmene. Familier med barn i alle aldre 
deltok i på påskearrangementet og skileik.  
 

 
Nerskogen, 22. februar 2014 

 

Ivar Moen    Marianne Hassel      Bjørn Hafskjold      Åse Kari Aune 
                       sign                             sign                         sign                         sign 


