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Protokotl fra Årsmøt el 2O2L

Rauland hyttevelforening avholdt digitalt årsmøte på Teams onsdag 7. april kl. 19.30 - 20.30, med

påfølgende medlemsmøte 20.30 - 21.00.

Til stede:28 fremmøtte, herav 28 medlemmer.
Leder Dag Ausen ønsket velkommen.

Dagsorden
1. lnnkalling til årsmøtet ble godkjent.

2. Ordstyrer ble valgt: Henrik Liane Håkensen. Referent ble valgt: Marie Bergsli. Til å skrive under
protokollen ble valgt: Unni Hoff Solberg og Elsebeth Hoff.

3. RHVFs leder, Dag Ausen leste Årsberetning for 2O2O-2L. Årsberetningen ble godkient.

RHVFs kasserer Berit Myhra la fram Regnskap og balanse tor 2O2O samt leste opp

revisjonsberetningen. Regnskopet ble godkjent.

4. lnnkomne forslag:

lnnsendt av medlem Arve Markussen

Forslag 1:

Det er årsmøte i Hyttevelforeningen som stemmer over hvilke kandidater vi skal spille inn til
valgkomiteen i Rauland Kratforsyningslag og som vi ønsker skal blivurdert som styremedlemmer i

Kraftlaget og som ikke har tilhørighet i kommunen. Alle medlemmer har rett til å fremme kandidater
i forkant av årsmøte, og begrunne hvorfor de er egnet til et slik verv.

Forslag 2:

Vi ber årsmøte sette ned en arbeidsgruppe basert på en rettsprosess som er kjørt mot styreleder og

daglig leder av Kraftlaget, hvor Kraftlaget har erkjent at de ikke har fulgt lov og forskrift ved

innkreving av kostnader ved endring av nettanlegg. Prosessen er ikke kjørt mot kraftlaget, men mot
styreformann og daglig leder. Resultatet av arbeidsgruppens arbeid og konklusjon baserte på

innhentet fakta samt lov og-forskrifter blir å sende over til sittende styre i Kraftlaget, hvor styreleder
vil være inhabil, samt av daglig leder heller ikke kan delta. Dette for å kjøre en ryddig prosess. Dette

er viktig da Rauland Kraftforsyningslag i hovedsak er eid av hytteeierne og hvor hovedvekten ikke har

bosted i Kommunen, men er forpliktet til å nyttegjøre seg av den nettjenesten som Kraftlaget har

monopol på. Vi er derfor helt avhengig at Kraftlaget følger gjeldene lover og regler.

Styrets vurdering

Forslag 1:

Vedtektene til RHVF sier ingenting om valg av kandidater til styreverv i kraftforsyningslaget og et
eventuelt valg av kandidater på årsmøtet må derfor vedtektsfestes. Styret ser heller ikke at
formålsparagrafen til RHVF gir årsmøtet eller styret en slik oppgave.

§ 2 Formål
Rauland hyttevelforening hor som formål å orbeide for økt medlemsmasse og god trivsel
btont sine medlemmer. Dette søkes giort giennom å bistå medlemmene i å ivareto deres
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interesser overfor grunneiere, kommune og ondre myndigheter. Foreningen skol giennom

hgringsuttolelser, kontaktmøter og ondre initiotiv ivoreto hytteeiernes interesser i soker som

omhandler videreutvikling ov Raulond som hytte- og feriedestinosion. Særlig er det viktig å
sørge for ot områder for friluftsliv og rekreosjon blir sikret og ot forholdene legges godt til
rette for stier, l6yper og tilkomst til ottraktive turområder. Foreningen har også som oppgove

å tilrettelegge for sosiole oktiviteter for hyttebefolkningen.

Det er valgkomiteen i Rauland Kraftforsyningslag som innstiller kandidater til styret i kraftlaget.
Valgkomiteen velges på årsmøtet i kraftforsyningslaget. Styret ønsker ikke en ordning hvor årsmøtet i

RHVF stemmer over aktuelle kandidater oB mener at det er opp til sittende styre i RHVF å fremme

forslag på kandidater dersom valgkomiteen i kraftforsyningslaget ønsker et slikt forslag. Utover dette
kan alle abonnenter i kraftforsyningslaget komme med forslag til valgkomiteen på aktuelle
kandidater til styreverv i kraftforsyningslaget.

De nå nye vedtektene som nå er vedtatt i kraftforsyningslaget sier også følgende:

§ 13 - Valnemnd.

Laget skal ha ei valnemnd på 3 medlemmer- med 1 representant frå

hushald/fastbuande, L representant frå næringsliv/offentleg forvaltning og 1"

representant frå utanbygds- buande hytteeigarar- valde for 3 år om gongen

med rullering. Årsmøtet vel og nemndas leiar.

Valnemndas oppgåve er å fremje forslag tilval av styreleiar, nestleiar og øvrige

styremedlemmer for årsmøte i samsvar rned § 5 i føresegnene. Valnemnda skal

også koma med forslag til styregodtgjersle.

Valnemnda si innstilling skal vera skriftleg og kunngjerast saman med innkalling

til ordinært årsmøte.

Vedtak: Forslaget fikk 7 stemme for og 27 stemmer mot. Årsmøtet støtter dermed ikke det fremlogte
forslaget.

Forslag 2: r

Styret er kjent med at det hår vært en rettsprosess mellom forslagsstiller på den ene siden og

styreleder og daglig leder av kraftlaget på den andre. Den aktuelle saken er behandlet i forliksrådet
to ganger og i tingretten to ganger. Anke til lagmannsretten er awist.

RHVF har ikke hatt noen rolle i denne prosessen. RHVF har heller ingen instruksjonsmyndighet
overfor kraftlaget og det vil fremstå som utidig at RHVF skulle gå inn for å overprøve rettsvesenets
vurdering av den aktuelle saken.

Styret mener videre at dersom konklusjonene fra den foreslåtte arbeidsgruppen skal bli tatt seriøst

av kraftlaget må den bestå av saksnøytrale personer med bl.a. høy juridisk kompetanse. Hvorvidt det

er kvalifiserte medlemmer av RHVF som vil påta seg en slik oppgave på dugnad er tvilsomt. Å t<jøpe

inn denne tjenesten vil åpenbart bli for kostbart for RHVF. Til slutt vil uansett ikke kraftlaget være

pliktig til å behandle konklusjonene fra en slik arbeidsgruppe eller ta de til følge.
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Styret er av den mening at forslaget eventuelt hører hjemme i kraftlagets
årsmpte/generalforsamling, og ikke på RHVF sitt årsmøte. Styret i RHVF opplever heller ikke at det
innsendte forslaget og konflikten forslagsstiller viser til er representativt for meningene til
medlemsmassen i RHVF, og kan også derfor ikke stille seg bak opprettelse av en slik arbeidsgruppe

Vedtok: Forstoget fikk 7 stemme for og 23 stemmer mot. Årsmøtet stØtter dermed ikke det fremlogte
forslaget.

5. Fastsettelse av kontingent. Styret foreslo ot kontingenten holdes uendret. Styrets forslog ble

enstemmig vedtatt. Medlem: kr. 250. Kollektivt innmeldte medlemmer: kr. 725 pr medlem. Som

medlem regnes eiere ov hytteleilighet i Raulond og tilhørende fomiliemedlemmer.

5. Fastsetting av styrehonorar. Styret forslo å videreføre ordningen med godtgj6ring 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 f or 2021. ble lagt fram av styrets kasserer. Budsjettet ble enstemmig vedtott.

8. Valg. Valgkomit6en v/Lars Borgar Waage la fram innstillingen til nytt styre. Årsmøtet ga sin

tilslutning til dette.

Følgende personer ble enstemmig volgt som styremedlemmer, voromedlemmer, revisor og

med le m m e r av va I g komitåe n :

FUNKSJON NAVN Hyttefelt PÅ VALG

Leder Dag Ausen Storhaug 2022

Nestleder Jostein Engum Heimvegli 2023

Sekretær Marie Bergsli Lognvikvatnet 2423

Kasserer Berit Myhra Høgfjellshotellet 2022
Styremedlem Knut Barland Rukkemo 2A22

Styremedlem Eli B. Auråen Rukkemo

Varamedlem Magnus Nilsen Storhaug 2022
Varamedlem Henrik Liane Håkensen Angravli 2422

Varamedlem Unni Hoff Solberg Flotebu 2022

Revisor Anders B. Lunde Strandbekkli

Revisor Geir Olav Ryntveit Storhaug 2022
VATGKOMITE

Medlem Odd Nakkestad Juvstaultoppen 2022

Medlem Lars Borgar Waage Storhaug 2023
Medlem Lena Holen Angravli 2024

Leder takket Edvard Nesland og Marianne Gulløy Lia for innsatsen i styret. «Virtuell gave» ble

overrukket.
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Etter årsmøtet ble det avholdt et kort medlemsmøte. Gunnar Myhra, representant i valgkomit6en i

Rauland Kraftforsyningslag, orienterte om arbeidet i valgkomit6en. Jostein Engum, styremedlem i

Rauland Turist, redegjorde for skiltprosjektet som er igangsatt samt status i forhold til åpningstider
ogløype\øring for den resterende vintersesongen. Kommentar og innspill fra medlemmene Jostein

Sauar vedr. kildesorteringen og Bjørn Jørstad vedr. utviklingen Heimvegli -Angravli -Vierli (notat blir
også sendt styret).

Rauland, 18.A4.2021.

Styret

Protokollen er lest og godkjent:

Unni Hoff Solberg Elsebeth Hoff
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