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Styrets arbeid

Årsmøtet 2017 fikk ikke valgt ny leder, og det ble i stedet valgt inn ett ekstra styremedlem. Styret har
fordelt leders oppgaver mellom seg og har fungert greit uten formell leder. Enkelte styremedlemmer har
tatt et utvidet ansvar i perioder.
I tillegg til årsmøtet og det påfølgende medlemsmøtet i påsken 2017, har styret i Rauland
hyttevelforening avviklet 5 styremøter i løpet av året. Styret har også arrangert det årvisse dialogmøtet
med sentrale aktører i Rauland og Vinje (se eget punkt under).
Styret har også tatt initiativ til etablering av en arbeidsgruppe knyttet til reguleringssaker. Det ble invitert
til et uformelt møte i høstferien hvor medlemmer som var interessert i å delta i arbeidsgruppen deltok.
Styret har utarbeidet et mandat for arbeidsgruppen som ble diskutert. Arbeidsgruppen skal gi styret råd i
oppfølging av ulike reguleringssaker i Rauland slik at hyttevelforeningen kan være en konstruktiv
samarbeidspartner for Vinje kommune i den videre utviklingen av Rauland. Arbeidsgruppen er etablert
med ni personer, hvorav fire i en kjernegruppe. Et styremedlem leder arbeidsgruppen.

Dialogmøtet 2018

Torsdag 22. februar arrangerte Rauland hyttevelforening det årlige dialogmøtet med representanter fra
Vinje kommune, turistnæringa, grunneiere og handelsnæringa i Rauland. Styret ønsker at dialogmøtet
skal være en arena for uformell dialog mellom aktører og skape en gjensidig forståelse for utfordringer og
muligheter for den videre utviklingen av Rauland. I år var det naturlig å ta utgangspunkt i det pågående
arbeidet ifbm ny kommunedelplan for Rukkemo-Torvetjønn. Hyttevelforeningen ønsker å være en
medspiller i denne prosessen og bidra til å finne gode løsninger til det beste for turister, fastboende og
hyttefolk i området. Styret tok bl.a. opp videre utvikling av sti- og løypenettet sommer- og vinterstid,
bevaring av natur og dyreliv, et godt forhold til grunneiere, utvikling av trivelige hytteområder og ikke
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minst trafikksikkerhet. Årets dialogmøte var godt besøkt med over 30 deltakere inkludert ordføreren i
Vinje. Foruten presentasjonen av forstudien Rauland som turistmål, fikk vi en presentasjon av
ringvirkninger av reiselivet i Rauland og en kort orientering om den videre prosessen knyttet til ny
kommunedelplan for Rukkemo-Torvetjønn. Dialogmøtet ga også anledning til en åpen dialog rundt den
videre utviklingen av Rauland.

Medlemsutviklingen

Rauland hyttevelforening hadde ved inngangen til 2018 drøyt 620 medlemmer og er med det Telemarks
største hytteeierforening. En viktig årsak til økningen de siste årene er ordningen med kollektivt
medlemskap der lokale hyttefelt melder alle sine medlemmer samlet inn i RHVF. Høsten 2017 meldte
Storhaug hyttelag seg inn kollektivt og dette vil gi ytterligere medlemmer når dette medlemskapet
aktiveres fra 2018. Samtidig planlegger styret å rydde i medlemsdatabasen og stryke medlemmer som
ikke har betalt kontingent siste to år.
Vi minner om viktigheten av å ha oppdaterte kontaktopplysninger for medlemmene våre, og ber derfor
alle om å være særlig nøye med å melde adresseendringer, spesielt e-post, til styrets sekretær. Dette vil
spare styret for mye arbeid. Send endringer på epost til post@rhvf.no.

Engasjement i mange saker

Rauland hyttevelforening har vært høringsinstans i flere viktige saker som berører hyttefolket det siste
året. Styret har avgitt uttalelser til Vinje kommune i følgende saker i 2017:
• Høringsuttalelse Trafikksikkerhetsplan i Vinje kommune 2018-2024 (17.4.2017)
• Høringsuttalelse Detaljregulering Vierli H34 (21.4.2017)
• Høringsuttalelse Detaljregulering Vestlia (19.5.2017)
• Høringsuttalelse Planprogram kommunedelplan Rukkemo-Torvetjønn (8.9.2017)

Sosiale aktiviteter
Tradisjonen tro arrangerte Rauland hyttevelforening det årlige påskeskirennet for barna på
langfredag i fjor. Omkring 200 barn deltok. Også Høsttreffet på høgfjellshotellet har blitt en
tradisjon og i oktober var over 100
hyttefolk samlet for å høre Halvor
Kleppen fortelle om «Snowshoe
Thompson – skipioneren Jon frå Tinn».
Vinje kommune ga også informasjon
om arbeidet med sti- og løypeplan i
kommunen. I vinterferien ble det
arrangert skikurs i samarbeid med
Grenland ski. Fire ungdommer var
instruktører for hver sin gruppe av
barn, ungdom, mammaer og pappaer,
Ungdommer fra Grenland ski var instruktører på skikurs i vinterferien.
totalt nesten 40 stk.
Avslutningsvis vil Rauland hyttevelforening også i år oppfordre alle hytteeiere i Rauland om å
betale avgiften til GjeLåm.

Mars 2018
Styret i Rauland hyttevelforening
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