
Vestre Slidre Hytteforening 
Ved Styret 

25. august 2020  

Til medlemsvellene  

Innkalling til ordinært årsmøte lørdag 3. oktober 2020 fra kl 12.00-14.00 på Sekskanten, Vaset 

Det innkalles herved til ordinært årsmøte, i hht vedtektenes paragraf 4. Møtet finner sted på 
Sekskanten, Vaset fra kl 12.00 lørdag den 3. oktober 2020. Møtetidspunktet er også allerede 
publisert på foreningens facebook-sider.  

Ved tidligere årsmøter har frammøtet ligget på ca 20. Med utgangspunkt i kapasitet og tilrettelegging 
på Sekskanten i henhold til myndighetens pandemi-krav, kan lokalet maksimalt huse 35. Det  
begrenser møteadgangen for hvert medlemsvel til 1 representant, ettersom vi i tillegg skal kunne 
huse valgkomiteen, revisor og styret. Pga. pandemi-kravene må vi også be om at dere forhånds-
anmelder til styrets leder deres representant, med navn og mobilnummer – helst innen 25.9.  

Det hadde ikke ved fristen 1. juni innkommet forslag til saker som medlemmene ønsker fremlagt for 
årsmøtet. Da foreslås følgende dagsorden for møtet: 

a) Valg av møteleder 
b) Godkjenning av innkalling og fastsettelse av dagsorden 
c) Styrets årsberetning (som ettersendes senest en uke før møtet, som styrets utkast til 

årsmelding). 
d) Styrets årsregnskap, inklusive revisors beretning, som vil bli ettersendt senest en uke 

før møtet.  
e) Styrets prioriteringer og planer for det kommende virksomhetsåret 2020-21 
f) Budsjett for kommende år.  
g) Fastsetting av medlemskontingent basert på det vedtatte budsjett (som ovenfor) 
h) Valg av styre  
i) Valg av styrets leder 
j) Valg av revisor  
k) Valg av valgkomité 
l) Eventuelt 

 
Valgkomiteen ved Andris Wangensten (andris1949@gmail.com) og Nils Kårstad 
(nils.karstad@gmail.com) er ved å sluttføre nominasjoner foran årets valg, og nominasjonene vil 
bli ettersendt medlemmene, sammen med øvrige sakspapirer senere i september.  Forslag til (yngre) 
styremedlemmer er fortsatt velkomne og bes meddelt valgkomiteen en av de nærmeste dagene. 
 
Vi minner igjen om at hver enkelt deltakende medlemsforening kan møte med en representant med 
stemmerett på årsmøtet, og at møtet ellers som nevnt bare delvis er åpent pga pandemien. 
Representanten med stemmerett har ved avstemninger et antall stemmer som svarer til antallet 
registrerte og bekreftede medlemmer av hytteeiere i vedkommende lokale forening. Ajourført antall 
underliggende medlemmer i den enkelte medlemsforening bes meddelt Vegard Sørensen så snart 
som mulig og senest 25. september (epost: vegard.sorensen@ibinder.no). 
 
For styret, 
Bjørn Mathiesen (s), leder 
(bjor-ma@online.no; mobil 90770421 


