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ÅRSBERETNING FOR RAULAND HYTTEVELFORENING 2018-2019 
 
Oversikt over styresammensetning i perioden 
 

STYRET 2018-2019 

FUNKSJON NAVN Hyttefelt PÅ VALG 

Leder *   

Nestleder Jostein Engum Heimvegli 2019 

Sekretær Dag Ausen Storhaug 2020 

Kasserer Anders B. Lunde Strandbekkli 2019 

Styremedlem Knut Barland Rukkemo 2020 

Styremedlem Berit Myhra  Høgfjellshotellet 2019 

Styremedlem Lene Syvertsen Olsson Austare Vierli 2020 

Varamedlem Magnus Nilsen Storhaug 2019 

Varamedlem Edvard Nesland Heimvegli 2019 

Varamedlem Irene Wiger Terrengparken 2019 

Revisor Sven Erik Leion   2019 

Revisor Tore Bergan  2019 

VALGKOMITE    

Medlem Erik Berg-Hansen  2019 

Medlem Hanne Simonsen Storhaug 2019 

Medlem  Lene Løvstad Vierli 2019 

 

Styrets arbeid 
Årsmøtet 2018 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 2018, har styret i Rauland hyttevelforening 
avviklet 5 styremøter i løpet av perioden. Styret har også arrangert det årvisse dialogmøtet, i år med 
deltakere fra de aller fleste hytteområdene (se eget punkt under).  
 
Styret tok i forrige periode initiativ til etablering av en arbeidsgruppe knyttet til reguleringssaker. 
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. Planen 
var at arbeidsgruppen skulle jobbe med tilbakemelding på utkast til ny kommunedelplan Rukkemo- 
Torvetjønn som skulle legges ut i høst, men denne er foreløpig ikke lagt ut, så arbeidsgruppen har ikke hatt 
noe å jobbe med. 
 

Dialogmøtet 2019 
Rauland hyttevelforening inviterte også i år til dialogmøte i vinterferien. Styret har det siste året fått en 
rekke henvendelser fra medlemmer om retningslinjer for avtaler med grunneier knyttet til vedlikehold og 
brøyting på veier i hyttefeltene, og valgte derfor dette som tema for årets dialogmøte. En jurist fra Norsk 
Hytteforbund redegjorde for juridiske retningslinjer og styret ønsket på denne måten å bidra med kunnskap 
og erfaringer som de ulike hyttelagene kan bruke i dialog med grunneier. 2 representanter fra hvert hyttelag 
var invitert til å delta på møtet, og ca 10 hyttelag var representert. Ordfører i Vinje kommune og styreleder 
i Rauland turist deltok også. 
 

Medlemsutviklingen 
Rauland hyttevelforening hadde ved inngangen til 2019 drøyt 660 medlemmer og er med det Telemarks 
største hytteeierforening. En viktig årsak til økningen de siste årene er ordningen med kollektivt 
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medlemskap der lokale hyttefelt melder alle sine medlemmer samlet inn i RHVF. Styret er i dialog med flere 
lokale hyttelag om å knytte de til foreningen gjennom kollektive medlemskap, og dette vil kunne øke 
medlemsmassen ytterligere. 
 
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 
Styret har avgitt uttalelser til Vinje kommune i 
følgende saker i perioden: 

 Innspill til diskusjonsutkast – 
kommunedelplan Rukkemo-Torvetjønn 
(8.6.2018) 

 Støtte til luftambulansebase i Åmot 
(26.3.2019) 

 

Sosiale aktiviteter 
Tradisjonen tro arrangerte Rauland 
hyttevelforening det årlige påskeskirennet 
for barna på langfredag. Omkring 250 barn 
deltok. Det årlige høsttreffet ble arrangert 
lørdag 6. oktober på Rauland høgfjellshotell. 
Ca 110 medlemmer hygget seg med 
spekemat og kåseri om Aasmund Olavsson 
Vinje fortalt av Olav Vesaas, bl.a. kjent som 
forfatter og journalist. Styret hadde også 
ambisjoner om å gjenta fjorårets samarbeid 
med Grenland ski om skikurs i vinterferien, 
men lyktes ikke med å finne ungdommer som 
hadde tid til å være instruktører.  
 
Avslutningsvis vil Rauland hyttevelforening også i år 
oppfordre alle hytteeiere i Rauland om å betale 
avgiften til GjeLåm.  
 
 
 
 
April 2019 
Styret i Rauland hyttevelforening 
 
 

Rauland hyttevelforening gir årlig et bidrag til 
GjeLåm. Her overrekker styrets nestleder, 
Jostein Engum, julegaven til styreleder i 
Rauland turist, Kristian Samnøen. 

Flott påskevær og mange unger på fjorårets påskeskirenn 
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