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Protokoll fra Årsmøtet 2018 
Rauland hyttevelforening avholdt sitt årsmøte på Vierli kafeteria fredag 29. mars 2018 kl. 
09:30-10:15. 
 
Til stede: Ca. 70 fremmøtte medlemmer.  
Sekretær Dag Ausen ønsket velkommen. 
 
Årsmøtet godkjente innkallingen. 
 
Dagsorden 
1. Innkalling til årsmøtet ble godkjent. 

 
2. Ordstyrer ble valgt: Ivar Nilsen. Referent ble valgt: Dag Ausen. Til å skrive under  

protokollen ble valgt: Hanne Simonsen og Sven Ronny Mustad. 
 

3. RHVFs sekretær Dag Ausen leste Årsberetning for 2017-18. Årsberetningen ble godkjent.  
RHVFs kasserer Anders B. Lunde la fram Regnskap og balanse for 2017 samt leste opp 
revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent.  

 
4. Innkomne forslag: Ingen 

 
5. Fastsettelse av kontingent. Styrets forslag til kontingent for 2018 ble vedtatt: Medlem: kr. 

250. Kollektivt innmeldte medlemmer: kr. 125 pr medlem. Som medlem regnes eiere av 
hytte/leilighet i Rauland og tilhørende familiemedlemmer. 
 

6. Fastsetting av styrehonorar. Styret forslo å videreføre ordningen med godtgjøring av 
styrearbeid med rammer som tidligere år (kr. 3000,- for leder, kasserer og sekretær. Kr. 
1000,- for styremedlemmer og varamedlemmer, totalt kr 15.000). Et medlem i 
valgkomiteen foreslo at honoraret burde økes slik at innsatsen som blir lagt ned av 
styremedlemmer blir honorert noe mer. Det ble foreslått fra salen å doble rammen for 
styrehonorar til kr 30.000 og la styret selv bestemme fordeling av dette ut fra 
arbeidsinnsats. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
7. Forslag til Budsjett for 2018 ble lagt fram av styrets kasserer. Budsjettet ble enstemmig 

vedtatt. 
 
8. Valg. Valgkomitéen v/Guttorm Liebe la fram innstillingen til nytt styre. Valgkomitéen 

hadde heller ikke i år lykkes med å finne en ny leder. Dette var diskutert med sittende 
styre som støttet forslaget. Ingen av de sittende styremedlemmene ønsker å tre inn i 
lederrollen av ulike årsaker, og valgkomitéen ser heller ikke at helt nye styremedlemmer 
velges inn i denne rollen. Valgkomitéen foreslo derfor at årsmøtet som i fjor valgte et 
ekstra styremedlem og at det nye styret fordelte arbeidsoppgaver til leder seg imellom. 
Årsmøtet ga sin tilslutning til dette. 
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Følgende personer ble enstemmig valgt som styremedlemmer, varamedlemmer og 
medlemmer av valgkomitéen: 
 

STYRET RAULAND HYTTEVELFORENING 2018-19 
FUNKSJON NAVN  PÅ VALG 

Leder *   
Nestleder Jostein Engum jostein.engum@gmail.com 2019 
Sekretær Dag Ausen dag.ausen@sintef.no 2020 
Kasserer Anders B. Lunde anders@ablunde.no 2019 
Styremedlem Knut Barland knut.barland@skagerakenergi.no 2020 
Styremedlem Berit Myhra berit.myhra@skien.kommune.no 2019 
Styremedlem Lene Olsson lene@fjuz.no 2020 
Varamedlem Magnus Nilsen mn@kranringen.no 2019 
Varamedlem Edvard Nesland edvard@hms3.no  2019 
Varamedlem Irene Wiger Irene.wiger@stenarecycling.com 2019 
Revisor Sven Erik Leion  sven.erik.leion@sf-nett.no 2019 
Revisor Tore Bergan torbe4@online.no 2019 
 VALGKOMITE:   
Medlem Hanne Simonsen simonsen.hanne@gmail.com 2019 
Medlem Erik Berg-Hansen erikbh1949@gmail.com 2019 
Medlem  Lene Løvstad lene.lovstad@online.no 2019 

* Styret samlet deler på lederrollen i 2018/2019. Det er valgt inn et ekstra styremedlem for perioden. 
 
Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte og påfølgende barneskirenn. Hovedtema for 
medlemsmøtet var presentasjon av forstudien "Rauland som reisemål" som er gjennomført 
som et forarbeid til revisjon av kommunedelplan for Rukkemo-Torvetjønn. Marie Bergsli fra 
Mimir AS har utarbeidet rapporten og presenterte hovedtrekkene i denne. Videre orienterte 
Rauland turist ved styreleder Kristian Samnøen om planer framover. Her ble det bl.a. invitert 
til et samarbeid med hyttefolket om utvikling av ny trase for skiløype fra hotellet til Krossen 
slik at det blir mulig å tilby skiløyper tidligere enn tilfellet er i dag. Rauland turist har 
diskutert med styret om det f.eks. kan inviteres til felles dugnad til høsten for å rydde og 
klargjøre deler av traseen og vil komme tilbake med et konkret forslag til dette over 
sommeren. Avslutningsvis presenterte nyetablerte Vinje Fjelltjenester AS seg og fortalte om 
tjenestene de tilbyr hyttefolk og andre. 
 
Årets påskeskirenn hadde ca 220 deltakere og ble gjennomført i flott påskevær.  
 
 
Porsgrunn, 11. april 2018 
Styret 
 
 
 
Protokollen er lest og godkjent: 
 
 
__________________________   _________________________ 
Hanne Simonsen     Sven Ronny Mustad 


