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Protokoll fra Årsmøtet 2019 
Rauland hyttevelforening avholdt sitt årsmøte på Vierli kafeteria fredag 19. april 2019 kl. 
09:30-10:00. 
 
Til stede: Ca. 60 fremmøtte medlemmer.  
Sekretær Dag Ausen ønsket velkommen. 
 
Dagsorden 
1. Innkalling til årsmøtet ble godkjent. 

 
2. Ordstyrer ble valgt: Edvard Nesland. Referent ble valgt: Dag Ausen. Til å skrive under  

protokollen ble valgt: Erik Nordberg og Roald Tangen. 
 

3. RHVFs sekretær Dag Ausen leste Årsberetning for 2018-19. Årsberetningen ble godkjent.  
RHVFs kasserer Anders B. Lunde la fram Regnskap og balanse for 2018 samt leste opp 
revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent.  

 
4. Innkomne forslag: Styret hadde lagt fram forslag til justering av vedtektene: 
 

§ 7 justeres slik at; 
1. budsjett for kommende år skal legges ved sakspapirene som sendes medlemmene i forkant 

av årsmøtet 
2. frist for medlemmene til å sende forslag som ønskes behandlet på årsmøtet er 14 dager før 

årsmøtet 
 

Begrunnelse: 
1. Det deles ikke ut skriftlig materiell på årsmøtet og medlemmene bør derfor ha mulighet til å 

studere budsjettet i forkant før det legges fram på årsmøtet. 
2. Frist for å sende ut innkalling til årsmøtet er 14 dager i forkant. Medlemmer som ønsker å få 

saker behandlet på årsmøtet bør få et forvarsel om frist for dette. Revidert innkalling med 
innkomne forslag kan sendes medlemmene i etterkant. Styret kan behandle innkomne saker 
i løpet av påskeuken dersom det er nødvendig. 

 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

5. Fastsettelse av kontingent. Styrets forslag til kontingent for 2019 ble enstemmig 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 vedtatt på årsmøtet 2018 (kr. 6000,- for leder, kasserer og 
sekretær. Kr. 2000,- for andre styremedlemmer og varamedlemmer, totalt kr 30.000). 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
7. Forslag til Budsjett for 2019 ble lagt fram av styrets sekretær. Budsjettet ble enstemmig 

vedtatt. 
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8. Valg. Valgkomitéen v/Hanne Simonsen la fram innstillingen til nytt styre. Årsmøtet ga sin 
tilslutning til dette. 
 
Følgende personer ble enstemmig valgt som styremedlemmer, varamedlemmer og 
medlemmer av valgkomitéen: 
  

STYRET RAULAND HYTTEVELFORENING 2019-20 

FUNKSJON NAVN HYTTEFELT EPOST PÅ VALG 

Leder Dag Ausen Storhaug dag.ausen@imatis.com 2020 

Nestleder Jostein Engum Heimvegli jostein.engum@gmail.com 2021 

Sekretær Marie Bergsli Lognvikvatnet marie@mimir.no 2021 

Kasserer Berit Myhra Høgfjellshotellet berit.myhra@skienpensjon.no 2020 

Styremedlem Knut Barland Rukkemo  knut.barland@skagerakenergi.no 2020 

Styremedlem Marianne Gulløy Lia Bjønnskarhaugen marianne.g.lia@gmail.com 2021 

Varamedlem Magnus Nilsen Storhaug mn@kranringen.no 2020 

Varamedlem Edvard Nesland Heimvegli edvard@hms3.no  2020 

Varamedlem Henrik Liane Håkensen Angravli henriklj@gmail.com 2020 

Revisor Anders B. Lunde  Strandbekkli anders@ablunde.no 2020 

Revisor Geir Olav Ryntveit Storhaug geir.olav.ryntveit@outlook.com 2020 

 VALGKOMITE:    

Medlem Erik Berg-Hansen Rukkemo erikbh1949@gmail.com 2020 

Medlem Lene Løvstad Vierli lene.lovstad@online.no 2020 

Medlem  Odd Nakkestad Juvstaultoppen nakkestad.odd@gmail.com 2020 

 
 
Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte og påfølgende påskeskirenn. På 
medlemsmøtet orienterte Torben Andersen, turistsjef i Rauland Turist om planer for den 
videre utviklingen av Rauland som destinasjon. Det ble også åpnet opp for spørsmål fra 
medlemmene, og det ble bl.a. spurt om planer for videre utvikling av løypenettet på 
sommer- og vinterstid. 
 
Årets påskeskirenn hadde ca 180 deltakere og ble gjennomført i flott påskevær.  
 
 
Porsgrunn, 25. april 2019 
Styret 
 
 
 
Protokollen er lest og godkjent:  
 
 
__________________________   _________________________ 
Erik Nordberg      Roald Tangen 


