
 

 

Referat fra årsmøtet i Bortelid Velforening- og hyttelag 17.02.2018 

 

Møtet ble avholdt i varmestua på Bortelid skisenter fra kl 17.00 til kl 19.00. Det var ca 100 personer 
til stede på møtet. 

Saker. 

1. Konstituering: 
● Valg av dirigent: Finn Kolstad ble valgt. 
● Valg av referent: Bente Studshammen ble valgt. 
● Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Øystein Torp og Hege Therese 

Syvertsen ble valgt. 
 

2. Årsmelding: 
Leder Finn Kollstad gikk gjennom årsmeldinga (se årsmelding i innkalling til møtet).  
Vedtak: Årsmeldinga ble tatt til etterretning. 
  

3. Økonomi: 
 
Regnskap for 2017: Jan Daland la frem regnskapet for 2017. 

Vedtak: Regnskapet godkjent. 

 Budsjett for 2018: 

Jan Daland la fram forslag til budsjett. Følgende endringer ble foreslått og vedtatt: 
Dugnad satt opp med kr 10.000 til kr 40.000. 
Det er også satt av 50.000 til utredning av fortetting sak. 
 

4. Saker til beslutning: 
 
Styrets forslag:  
Kontingenten videreføres slik den var i 2017, dvs 500,- for ordinære medlemmer og 
800,- for andre (næringsdrivende m fl). 
 
Saker fra medlemmer: 
Finn Sødal tok opp dette med fortetting i hyttefelt, ber om at det avsettes 50.000 av 
de 123.000 som ble innsamlet til slike saker i 2002. 
Beløpet skal gå til advokat som utreder lovligheten av saken. 
Dette ble det stemt over og flertallet sa ja til dette. 
 
Audun Ask spør om mulighet til tilskudd for dugnadsarbeid for opparbeiding av sti, 
denne stien ligger i planene fra Fjellparadiset, som er fra gapahauen i Bjørnen løypa 
og ned til Fossbråtet. Audun Ask og Anstein Mykland er ansvarlige for dugnaden 1 
helgen i september. 
 



 

 

5. Valg: 
Valgt på årsmøte: 
 

Tillitsverv Varighet Forslag Kommentar 

Styremedlem 2 år Synnøve Nævdal Ny valgt 

Styremedlem 2 år Eva Ropstad Ny valgt 

Styremedlem 2 år Jon Grindland Ny valgt 

Styremedlem 1 år Finn Kollstad Ikke på valg 

Styremedlem 1 år Steinar Jakobsen Ikke på valg 

Vararepresentant 2 år Per Osnes Ny valgt 

Vararepresentant 1 år May Brit Staurland strøm Ikke på valg 

Revisor 2 år Atle Bergseth Ny valgt 

Valgkomite 1 år Jan Helge Viste Velges på årsmøte 

Valgkomite 1 år Gunnar Madsen Velges på årsmøte 

 
 
Styret konstituerer seg selv. 
 
Radene markert i blått skal velges på årsmøtet. 
 
Årets valgkomité har vært: Siri Grønnæss og Kjell Hamre 
 
Vedtak: 
Valgkomiteens forslag ble vedtatt. 
Jan Daland fortsetter som kasserer utenom styret. 
 
Styremedlem Gunnar Madsen, Jan Helge Viste og Bente Studshammen gikk ut av styret og 
fikk gaver og applaus for innsatsen.  
 

6. Informasjon 
 
Info fra Bortelid Fjellparadiset  
Arnstein Mykland Informerte om hva som er gjort og aktuelle planer. Sykkelløype, 
nye skiløyper, trivsel, arrangementer osv. 
 
Informasjon fra utmarkslaget. 
Trond Egil Åknes informerte om vannposter, skiløyper, brøyting, og planer i området 
med Bortelidjønna, ubemannet drivstoffanlegg.  
Oppfordrer også alle til å bruke parkeringsbeviset. 
Når det gjelder brøyting blir det et samarbeid i saken med hyttelaget. 
 
 
 



 

 

 
Eventuelt: 
Styret ble oppfordret til å legge ut referat fra møter og årsmøter på Bortelid vel 
sidene. 
 
Styret takket Utmarkslaget, fjellparken, skisenteret og kommunen for godt 
samarbeid i 2017 
 
 
Møtet ble avsluttet med takk til alle for oppmøtet, takk til skisenteret for lån av 
lokale og god servering. 
 
  

 
 

Kristiansand 20.02.2018 

 

 

Bente Studshammen 

(referent) 

 

 

Øystein Torp     Hege Therese Syvertsen 

   

  ……………………………………….   …………………………………………………. 

  

  4  


