
Innkalling til årsmøte 2020 
 
 
 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 

Heia Hytteforening og Veilag avholder årsmøte 

Tidspunkt: Mandag 2. mars klokken 18:30 

Sted: Sande kommunehus som har adresse Prestegårdsalleen 8, Sande i Vestfold. 

Dette er 100 meter nord for Sande kirke. Se også vedlagt kartskisse 

DAGSORDEN. 

1. Navneopprop.   Fullmakter (se vedlegg) 

2. Valg av referent og 2 medlemmer til underskrift av protokoll 

3. Valg av møteleder 

4. Godkjenning av styrets innkalling    

5. Styrets beretning. Se vedlegg 

6. Regnskap for driftsåret 1/1 – 31/12 2019. Se vedlegg 

a. Revisors beretning. Se vedlegg 

7. Forslag fra styret og innkomne forslag fra medlemmer med forslagsstilleres 

redegjørelse. 

a. Forslag fra styret til endring i vedtektene. Se vedlegg 

8. Styrets forslag til budsjett for 2020. Se vedlegg 

9. Foreningskontingent med betalingsfrist 

10. Valg til styret 

a. Følgende er på valg 

i. Styreleder for 1. år 

ii. Styremedlem for 2. år 

iii. Vararepresentant for 2 år 

b. Innstilling fra valgkomite vil bli fremlagt på årsmøtet 

11.  Valg av valgkomite 

a. 1. medlem for 2 år 

Innstilling fra styret vil bli lagt frem på årsmøtet 

12.  Valg av revisor. Egil Loddengaard har bedt om å bli fritatt fra oppgaven 

a. Innstilling fra valgkomite vil bli fremlagt på årsmøtet 

 

Det vil bli medlemsmøte etter årsmøtet. 

Agenda medlemsmøtet 

Årsrapport fra aktivitetsgruppa – se vedlegg 

Forslag til aktiviteter – se vedlegg 

  



Innkalling til årsmøte 2019 
Vedlegg 1 Veibeskrivelse til Sande 

kommunehus  
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Fullmakt 

Vær oppmerksom på stedfortreder kan kun avgi 2 stemmer. Det vil si egen stemme 

pluss 1 fullmakt. 

 

Som eier av hytte nr. ___________ gir jeg herved 

Navn: __________________________ hytte nr. ___________ 

Fullmakt til å avgi stemme på mine vegne på årsmøtet i Heia Hytteforening 2019 

Stemmen kan bare avgis på årsmøtet 

Navn:________________________ Adresse:  ___________________ 

       ___________________ 
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Vedlegg til innkalling 

• Styrets beretning 

• Regnskap for driftsåret 1/1 – 31/12 2019 

• Revisors beretning 

• Forslag fra styret til endring i vedtektene 

• Oppsummering av foreslåtte endringer 

• Styrets forslag til budsjett for 2020 

• Innstilling fra valgkomite. Vil bli ettersendt eller lagt frem på årsmøtet 

• Forslag til aktiviteter 2020 

 

 



  
 

Styrets beretning for 2019 
Hjemmeside http://www.heiahytte.info/ 
 
STYRETS BERETNING for perioden 1. januar – 31. desember 2019. 
 
Styret har bestått av: 
Styreleder    Jon Kavli Nilsen (O-18)   
Styremedlem (nestleder)   Eva Ellefsen (O-11)   
Styremedlem (sekretær)   Dag Magne Lindsholm (C-7) 
Styremedlem (kasserer)   Tom Trelease (D-3) 
Varamedlem    Kristine Hverven Hansen (B-3) 
Varamedlem    Robin Hjertvik (N-12) 
Styremedlem (grunneiers rep.)   Thomas Tinne 
Varamedlem    Mathis Tinne 
 
Valgkomité    Anders Lensby (M-19) 

Jan Heibakk Hansen (M-10) 
 
Revisor     Egil Loddengaard (F-11) 

 
 
Medlemsstatus 
Medlemskap i Heia Hytteforening og Veilag er obligatorisk for hytteeiendommer i 
reguleringsområdet og alle som krever bruksrett til vei. 
Pr. 31. desember 2019 var det 206 medlemmer i hytteforeningen, hvorav 199 medlemmer betaler 
full kontingent, 1 medlem med ubebygd tomt og 6 medlemmer som betaler redusert kontingent 
(hytter utenom det regulerte området). 
 

Styremøter 
Det har vært avholdt seks styremøter og et arbeidsmøte i 2019. 
Styrets arbeid har i 2019 i hovedsak handlet om veikonflikten.  Medlemmene i hytteforeningen har 

blitt orientert løpende i veikonfliktsaken ved at informasjon har blitt lagt ut på hjemmesiden.  

 

Styresaker i 2019 
Til orientering følger et forkortet utvalg av saker som er behandlet av styret i 2019.  

SAK 2/2019 – STATUS VEIKONFLIKT   

(møte 21. januar) 

Etter dommen i Tingretten framsatte Tinne en «trussel» i epost datert 11. januar då. 

Jon snakket med Tinne og påpekte at det ikke bør skapes mer negativitet enn nødvendig.  De hadde i 

Tingretten vunnet fram med kravet om eiendomsretten til hovedveiene og det var viktig for dem.  



 

 

Styrets beretning for 2019 
 

Tinne trakk «truslene» i epost datert 14. januar då., med teksten «Jeg følger ditt råd og avventer 

punktene nedenfor og tar en ny vurdering etter avgjørelsen i jordskifteretten». 

Det er viktig å få løst saken i Jordskifteretten og få formalitetene på plass.  Styret bør ha et mandat 

når vi møter i Jordskifteretten.  Jon har laget et forslag til sak som legges fram på Årsmøte slik at 

medlemmene kan stemme over alternativene. 

 

SAK 11/2019 – FORDELING AV OPPGAVER  
(møte 18. mars) 
- Vedlikehold av fullmakter - endringer. * 

*Om fullmakt i forhold til veisak i Jordskifteretten 
På årsmøtet var det et knapt flertall for skissen om fremtidig samarbeid mellom Hytteforeningen og 

grunneier Tinne. Forutsetningen for denne skissen var at saken skulle behandles i Jordskifteretten. 

Formelt sett er saken fremmet i Jordskifteretten av Torgersen, Johannessen og Sørsdal og ikke av 

Hytteforeningen. Alle med veirett er part i denne saken. 

 

FRA ARBEIDSMØTE 7. MAI 2019 

NESTE FASE AV RETTSFORHANDLINGENE 5. OG 6. JUNI 

Sist uke var det innledende rettsmøte hvor i hovedsak Botolfsen og Felland la frem saken. 

Begge hadde veilag som tema. Felland reduserte også omfanget av hvilken andel av skog 

som skulle ut slik at vi ikke trengte å kommentere dette. 

Hensikten med rettsforhandlingene 5. og 6. juni er å forsøke å komme frem til en løsning 

uten at det må gå til hovedforhandlinger i oktober. 

 

Avslutning i saken: 

Veikonflikten ble avgjort ved rettsforliket i Nedre Telematk Jordskifterett 5. juni 2019 og 

endelig Jordskifteavgjørelse ble avsagt 2. desember 2019. 

 
SAK 20/2019 FORMELL GODKJENNING AV BRØYTEAVTALE  
(møte 12. august) 
Jon korrigerer betalingsforfall, kontraktsperiode og legger til et nummer på tabellen som legges til 
grunn og fra hvilken periode justeringene startes.   
Forøvrig godkjennes brøyteavtalen. 

 

 

 



 

Styrets beretning for 2019 
 
SAK 28/2019 HVA GJØR VI FOR Å ETABLERE BÅTPLASSER ETC.  
(fra møte 11. november) 
Avgiften for dette, 25.000,- kr skal betales 1. juli. 

Jon foreslår at Aktivitetsgruppa kan ta seg av dette i tillegg til andre aktiviteter som de tar seg av.  

Det ligger en del båter rundt omkring og det må tas stilling til hva som gjøres med disse. Hvilke båter 

som kan beholdes og eventuelt kasseres. 

 

SAK 29/2019 HVORDAN ORGANISERE VEIVEDLIKEHOLDET  
(fra møte 11. november) 
Det forslås at konsulent Bakke kan komme med et forslag til hva som bør gjøres på sideveier og tun. 

 

SAK 35/2019 BELØP FOR Å ANNONSERE PÅ HJEMMESIDEN OG OPPSLAGSTAVLE  

(fra møte 9. desember) 

Det er laget et forslag til brev til leverandører for å reklamere for tjenester på hjemmesiden vår.  Det 

er enighet i styret om at kr. 2.000,- er en rimelig pris for dette.  Pengene som kommer inn skal 

øremerkes Aktivitetsgruppa til vedlikehold av løyper og turstier i området. 

 

SAK 36/2019 FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER 
(fra møte 9. desember) 

Må se på forslag til endringer i vedtektene basert på tekst fra Jordskifteretten.  Alle jobber videre 
med dette og forslag til endringer skal være klart ila januar og vil bli sendt ut sammen med innkalling 
til Årsmøte. 
 

 

Økonomi 
Det vises til utsendte regnskap for 2019.   
Snøbrøyting og strøing er de største utgiftene i regnskapet.  Det er utført begrenset med 
veilevedlikehold.  
Utgifter til juridisk bistand og Jordskifteretten ligger over budsjett.  Utgifter til Jordskifteretten kunne 
vært vesentlig høyere, men pga stor egeninnsats fra styret, ble kostnadene fra Jordskifteretten 
betydelig redusert. 
 
Beholdningen pr. 31.12.2019 er kr. 479.286,- Regnskapet viser et overskudd på kr. 58.030,- for året. 
 

Påminnelse 

Husk å sende melding om adresseforandring og endring av e-post adresse til tom@trelease.no.  
Vi ønsker i størst mulig grad å kommunisere på e-post. 
 

STYRET 



Resultat og balanse
Heia Hytteforening og Veilag Resultat Budsjett

Periode: 1.1.2019 - 31.12.2019 2019 2020

Inntekter

Medlemskontingent 1 010 000 1 042 800
Inntekter bom 7 780 0
Annonseinntekter 4 000 16 000

Sum inntekter 1 021 780 1 058 800

Kostnader

Utgifter bom 23 901 6 600
Brøyting, strøing, leie av grunn 570 421 558 625
Avgift for bruk av hovedveier 333 205
Utgifter til sideveier 75 000
Renovasjon 84 958 0
Juridisk bistand og utgifter til jordskifteretten 146 163 0
Aktivitetsgruppa 5 949 50 000
Breiset og Omegn Løypelag 100 000 100 000
Møter, administrasjon 35 656 36 000

Sum kostnader 967 048 1 159 430

Driftsresultat 54 732 -100 630

Renteinntekter 3 649 0
Bankomkostninger -351 0

Årets resultat 58 030 -100 630

Eiendeler 31.12.2018 Bevegelse 31.12.2019

Bygningsmessige anlegg 2 0 2
DNB 1600.12.35293 417 829 -392 436 25 393
DNB 1506.25.40521 Plasseringskonto 0 453 891 453 891

Eiendeler 417 831 61 455 479 286

Gjeld og egenkapital

Annen egenkapital 417 831 0 417 831
Årets resultat 0 58 030 58 030

Sum egenkapital 31.12 417 831 475 861

Leverandørgjeld 0 3 425 3 425

Gjeld 0 3 425 3 425

Sum Gjeld og Egenkapital 417 831 3 425 479 286

Heia Hytteforening og Veilag, 31.12.2019

      Tom Trelease                                           Jon Kavli Nilsen                                             Egil Loddengaard
      (Kasserer)                                                (Leder)                                                           (Valgt revisor)
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Vedtekter for 

HEIA HYTTEFORENING og VEILAG 

NOTODDEN 

Vedtatt på årsmøtet 13. november 1982, med endringer:  
11. juni 1983, 19. juni 1993, 14. juni 1997, 9. juni 2001, 18. juni 2005, 3. mars 2012,  
8. mars 2014, 7. mars 2015, 4. mars 2019 og 2. mars 2020. 
 

§ 1 STIFTELSE  
I henhold til bestemmelser i tilknytning til erverv av tomt i utbyggingsområdet etter plan av  
21. mars 1977 utgjør følgende  

HEIA HYTTEFORENING og VEILAG1 - NOTODDEN 

- De som har kjøpt/kjøper hyttetomt innenfor utbyggingsområdet 
- Eiere av gamle eksisterende hytter i området, som ønsker medlemskap 
- Eier av gnr. 44 bnr. l som selger av tomter 

 
Heia Hytteforening og Veilag er i etterfølgende omtalt som Foreningen.  
 

§ 2 MEDLEMMER 
Alle som eier hytteeiendommer innenfor utbyggingsområde nevnt i §1 plikter å være 
medlem i Foreningen. Medlemskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. 
Eier av gnr. 44 bnr. l plikter; å ta inn i kjøpekontrakt ved salg av tomt for fritidsbolig at 
eiendommen plikter å være medlem i Foreningen samt å informere styret i Foreningen 
om salg av tomt. 
 
Som nye medlemmer kan etter søknad tas opp andre eiendommer i området og andre som 
Foreningen ønsker å ha med. 
 

§ 3 REGULERINGSPLANER 
Foreningen, grunneier og medlemmene er forpliktet til å forholde seg til følgende 3 vedtatte 
reguleringsplaner samt senere endringer til disse.   

 Reguleringsbestemmelser Meheia revidert 15-07-2005 plan nr. 274 

 Reguleringsbestemmelser felt C revidert 19-05-2011 plan nr. 319 

 Reguleringsbestemmelser felt M, N og R revidert 16-06-2011 plan nr. 322 
 

§ 4 FORMÅL ANSVAR OG EIERSKAP 
Foreningen skal forvalte alle fellesanlegg i området, så som veier, parkeringsplasser,  anlagte 
innretninger for friluftsliv, veivedlikehold, snøbrøyting og annen virksomhet i denne 
forbindelse som ikke tilligger andre. 
Foreningen skal bidra til et harmonisk hyttemiljø i gode, naturlige omgivelser og søke å 
utvikle tiltak for gode muligheter for friluftsliv i området og nærliggende strøk. 

 
1 jfr.  Veglov av 21.06.1963 – Kap VII. Private vegar §§ 54-56 
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§ 5 FORDELING AV ANSVAR MELLOM GRUNNEIER 44/1 OG FORENINGEN 

Etter at det var inngått et rettsforlik mellom grunneier 44/1 og Heia Hytteforening og Veilag 
ble det den 2.12.2019 gjort jordskifteavgjørelse av Nedre Telemark Jordskifterett. 
Saksreferanse: 18-054807REN-JSKI HEIA HYTTEFELT 
 
Følgende 7 punkter ble avgjort: 
 
1. Veier og eier av veier.  
Hovedveier:  Høymyrvassvegen lengde 3866 meter  

Primtjønnvegen lengde 1083 meter  
 

Grunneier er eier av de 2 hovedveiene og parkeringsplass før bom på Høymyrvassvegen samt 
parkering i enden av Primtjønnvegen. Det gjelder både veigrunn og veilegemet. Eierskap til 
veilegemet for sideveiene ligger til hytteeierne ved Heia Hytteforening og Veilag. Heia 
Hytteforening og Veilag er eier av elektronisk bom på Høymyrvassvegen, garasje ved E134 
og bu ved veibom.  
 
Grunneier har rett til bruk av sideveier til næringsvirksomhet som er naturlig for området og 
til eventuelle nye hyttetomter. Nye hyttetomter skal være med i Heia Hytteforening og Veilag. 
Blir det anlagt nye eller forlenget sideveier eies ferdig veilegeme av Heia Hytteforening og 
Veilag.  
 
2. Oppgradering og vedlikehold av hovedveiene  
Grunneier forplikter seg til å gjennomføre en oppgradering av hovedveiene ved engasjert 
entreprenør i henhold til veiklasse 4, jfr. rapport fra Sverre Bakke datert 23. mai 2019, 
sommerbilvei for tømmerbil med henger samt å vedlikeholde hovedveiene. I vedlikehold 
inngår også nødvendig grusing og slodding. Eventuelt behov for salting avtales særskilt med 
Heia Hytteforening og Veilag som betaler for saltingen. 

 
Grunneier bærer selv kostnadene for oppgradering og alt vedlikehold. 

 
Heia Hytteforening og Veilag krever inn og betaler grunneier en årlig avgift for bruk av 
hovedveiene. Denne fastsettes til kr. 1.500,- pr. hytteeiendom registrert som medlem i Heia 
Hytteforening og Veilag som forfaller i to like terminer første gang 1. februar 2020 deretter  
1. august 2020. Avgiften indeksreguleres med SSB sin "Byggekostnadsindeks for veganlegg" 
basert på indeksen 1. juli 2019. 
 
For andre eiendommer er grunneier selv ansvarlig for å avtale og å innkreve avgift.  
 
Grunneier skal fremlegge planer innen 1. september 2019 for oppgradering av de to 
hovedveiene. Anlegget skal igangsette innen utgangen av 2020. Ved mangel eller forsinkelse 
på utførelse og senere vedlikehold kan Heia Hytteforening og Veilag utsette betaling av 
avgiften. 
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3. Avgifter i henhold til inngåtte kjøpskontrakter 
I kjøpskontraktene for tomtene er det spesifisert at grunneier kan kreve avgift for bruksrett av 
veiene. Grunneier frafaller alle krav om avgift utover det som betales av Heia Hytteforening 
og Veilag for bruk av veiene. Dette gjelder også for de som i dag betaler årlig avgift til 
grunneier (tomter kjøpt etter 2006).  
 
4.  Sideveier, parkeringsplasser og tun  
Heia Hytteforening og Veilag er ansvarlig for drift og vedlikehold av disse. Veilaget 
budsjetterer, planlegger og gjennomfører vedlikehold. Grunneier vil være en preferert 
leverandør av tjenester for vedlikehold, forutsatt at dette tilbys til konkurransedyktige priser 
og vilkår. Dersom grunneier ikke kan tilby konkurransedyktige priser og vilkår, står Heia 
Hytteforening og Veilag fritt til å benytte en annen leverandør uten at grunneier kan iverksette 
sanksjoner. Dersom grunneier gjennom sin skogsdrift eller annen næringsvirksomhet påfører 
skade på veiene skal dette istandsettes uten kostnad for Heia Hytteforening og Veilag. 
 
5.  Vintervedlikehold  
Med vintervedlikehold forstås brøyting og strøing av alle veier, tun og parkeringsplasser 
innenfor hytteområdet. Grunneier vil være den prefererte leverandør av denne tjenesten, 
forutsatt at dette tilbys til konkurransedyktige priser og vilkår. Dersom grunneier ikke kan 
tilby konkurransedyktige priser og vilkår, står Heia Hytteforening og Veilag fritt til å benytte 
en annen leverandør uten at grunneier kan iverksette sanksjoner. Det er et mål at det inngås 
langsiktig avtale mellom grunneier og Heia Hytteforening og Veilag. Avtalen skal utarbeides 
med utgangspunkt i eksisterende avtale for 2018/2019. 
 
6. Skogsdrift og annen næringsvirksomhet som er naturlig for området  
Det forutsettes at driften innenfor hytteområdet gjennomføres skånsomt og uten at dette er til 
hinder for bruk av turstier og skiløyper. Ved planting av ny skog skal det tas hensyn til 
etablerte turstier og skiløypetraseer. 
 
7. Friluftsaktiviteter 

- Det skal kunne etableres og vedlikeholdes turstier  
- Det skal kunne etableres og vedlikeholdes skiløypetraseer 
- Det skal kunne kjøres skiløyper med scooter og løypemaskin 
- Det skal kunne være badeflåter i vannene (Høymyrvann og Primtjønn) 
- Badebryggen i Primtjønn skal kunne vedlikeholdes  
- Badeplasser skal kunne tilrettelegges for funksjonshemmede 
- Det skal være felles båter og det skal etableres brygger og opplagsplasser for båtene 

tilhørende Heia Hytteforening og Veilag 
- Fiske i vannene er tillatt i henhold til offentlige regler 
- Det skal kunne etableres områder for lek og trim  

 
Heia Hytteforening og Veilag i samråd med grunneier er ansvarlig for å etablere og 
vedlikeholde anleggene og er ansvarlig for at anlegg er trygge og at områdene omkring er 
ryddige og at det gjøres så små inngrep i naturen som mulig.  
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Heia Hytteforening og Veilag vil for dette betale til grunneier en årlig, indeksregulert med 
indeks angitt i pkt. 2, avgift på kr 25.000,- som betales 1. juli. 
 

§ 6 LEDELSE 
Foreningens virkefelt ledes av årsmøtet og styret i samsvar med disse vedtekter og andre 
bestemmelser fastsatt av årsmøtet. 
 

§ 7 ÅRSMØTE 
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle medlemmer med 
ordnede medlemsforhold har rett til å delta i møtet, dog slik at det bare kan avgis en stemme 
for hver eiendom.  
Innkalling til årsmøte skjer ved e-post eller brev til medlemmene, medfølgende forslag til 
dagsorden og aktuelle saksdokumenter, minst fjorten dager før møtet holdes. Forslag til 
behandling av årsmøte må være styret i hende innen 15. januar. Et medlem kan møte og 
stemme ved stedfortreder som avgir skriftlig fullmakt til styret. Dog kan ingen stedfortreder 
representere flere enn to stemmeberettigede medlemmer. 
 

§ 7.1 BESLUTNINGER 
Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig, jfr. § 7, 2. ledd. Vedtak, unntatt beslutninger om 
vedtektsendringer, treffes ved alminnelig flertall. 
Årsmøtet ledes av styrets leder, med mindre det etter forslag fra denne blir valgt en møteleder. 
Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. 
Ved skriftlig avstemning blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. Likt 
stemmetall ved valg blir avgjort med loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers har 
møtelederen dobbeltstemme. 
 
Flertallsvedtak må ikke påføre noen medlemmer større kostnader og ulemper enn nytte. 
Vedtaket må heller ikke medføre usaklig forskjell på rettene til flertallet og mindretallet. 
Vedtaket må ivareta fellesskapets vel og ikke gi urimelige fordeler til flertallet til skade 
for mindretallet. Medlem som mener et flertallsvedtak er i strid med disse vilkårene, kan 
bringe spørsmålet inn for de alminnelige domstoler. 
 

§ 7.2 KONSTITUERING OG SAKSBEHANDLING 
Årsmøtet konstitueres ved: 

1. Navneopprop/ fullmakter 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av referent og to medlemmer til underskrift av protokoll 
4. Godkjenning av styrets innkalling, fullmakter og saksliste 

Ordinært årsmøte skal behandle: 

1. Styrets beretning  
2. Revidert regnskap 
3. Styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende driftsår 
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4. Styrets forslag til foreningskontingent og betalingsfrist 
5. Forslag fra styret og innkomne forslag fra foreningens medlemmer med forslagsstiller 

redegjørelse  
6. Valg av styre, revisor og medlemmer til valgkomitéen i samsvar med vedtektenes 

bestemmelser 

For å opprettholde og utvikle området i samsvar med foreningens formål og medlemmenes 
felles interesser kan årsmøtet fastsette bestemmelser for området. 
 

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter beslutning av styret eller etter skriftlig begrunnet 
anmodning fra minst én fjerdedel av foreningens medlemmer.  Med anmodningen skal følge 
forslag til dagsorden for møtet. 
Styret skal behandle slik anmodning innen rimelig tid og innkalle til ekstraordinært årsmøte 
med minst 4 ukers varsel til medlemmene. 
Med innkallingen skal følge den mottatte anmodning og dagsorden og forslagsstillers 
redegjørelse med synsmåter på vedkommende saker. 
Bestemmelsene i §7, 7.1, 7.2 gjelder tilsvarende så langt de passer. 
 

 § 9 STYRET 
Foreningens styre skal ha leder, nestleder og to andre medlemmer med varamedlemmer som 
velges av årsmøtet, og ett fast medlem oppnevnt av grunneieren. I tillegg kan også grunneier 
oppnevne et eget varamedlem for sin representant. 
 

§ 10 VALG TIL STYRET 
Medlemmer av styret velges for 2 år om gangen, unntatt ved første ordinære valg da to 
medlemmer og ett varamedlem velges for ett år. 
Styrets leder velges ved særskilt valg. Styret velger selv nestleder, og fordeler de praktiske 
arbeidsoppgaver seg imellom. 

 
§ 11 STYRETS VEDTAK 

Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og to andre styremedlemmer er til 
stede ved møtet. Vedtak treffes ved alminnelig flertall; ved stemmelikhet er lederens, eller 
hvis vedkommende har forfall, nestlederens stemme avgjørende. 
 

§ 12 STYRETS FUNKSJONER 
Styret er foreningens utøvende organ og utfører sin virksomhet i samsvar med vedtekter og 
årsmøtets bestemmelser og vedtak. 
Styret fører regnskap over foreningens inntekter og utgifter. De avgir beretning, regnskap, 
budsjett for inneværende driftsår og forslag til medlemskontingent for samme. 
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. 
Styret fører protokoll over sine forhandlinger og beslutninger. 
Foreningen blir forpliktet av lederen sammen med kassereren 
Styret foreslår kandidater for valgkomité. 
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Styret utfører oppgaven uten vederlag, dog kan medlemmene refunderes kostnader relatert til 
styreoppgaven. 
 

§ 13 VALGKOMITÉ 
Årsmøtet velger to av foreningens medlemmer til valgkomité. Medlemmer til valgkomité 
velges for 2 år. Dog dersom det er nødvendig at begge medlemmer er nye velges den ene for 
ett år. 
Valgkomiteen legger frem forslag til årsmøte om leder, styremedlemmer og revisor.  

 

§14 REVISOR 

Revisor, som velges for 3 år, skal følge foreningens virksomhet, føre kontroll med alle inn- og 
utbetalinger og avgi beretning i tilknytning til regnskapet. 
 

§ 15 MIDLER 
Foreningens midler plasseres i bank, og alle utbetalinger skjer gjennom banken. Dog kan 
styret etter behov oppebære inntil kr 3000,- til dekning av mindre, løpende utgifter. 
Utlegg i forbindelse med vervet som styremedlem kan dekkes av foreningen etter spesifisert 
regning og attestasjon av styrets leder eller nestleder. 
 

§ 16 KONTINGENTINNBETALING 
Medlemmer plikter å betale den fastsatte kontingent regnet fra det tidspunkt det startes med 
gravearbeider på tomten. Første gang forholdsmessig beregnet etter gjenværende hele 
måneder i driftsåret (kalenderåret). Etter eventuelt eierskifte er både den tidligere og ny eier 
forpliktet til å betale udekket kontingent. For ubebygde tomter må eier påregne å betale 
forholdsmessig innmeldingsavgift basert på endringer i standard og utgifter knyttet til veien, 
bom og andre fellesanlegg bekostet av Foreningen. Styret vil administrere og fastsette en slik 
avgift basert på skjønn.  
Melding om eierskifte skal sendes styret innen fire uker med opplysning om eiendommens 
betegnelse, gårds- og bruksnummer, den nye eiers navn, adresse og e-postadresse. 
Kontingent innbetales til den frist årsmøtet har fastsatt. I tilfelle av manglende betaling sendes 
nytt varsel om innbetaling, samt et purregebyr pålydende den til enhver tid gjeldende 
offentlige sats (jfr. Inkassoforskriften). Betalingsfrist etter purring er to uker. Etter denne frists 
utløp fremmes krav om innbetaling gjennom vanlig inkasso. Utgiftene til dette belastes 
vedkommende medlem. 
Når det foreligger særlige grunner, kan styret etter skriftlig begrunnet søknad gi 
betalingsutsettelse i inntil seks måneder regnet fra første betalingsfrist. 
Manglende innbetaling av kontingent utelukker vedkommende medlem fra årsmøte etter 
bestemmelse av styret. Alle rettigheter til hytteområdet opphører. Nøkler til bommen og 
bombrikke skal straks returneres til styret. Mobilnummer for åpning av bommen 
ugyldiggjøres. 

 
Medlemskontingenten skal dekke: 

- Avgift til grunneier 44/1 for bruk av vei 
- Avgift til grunneier 44/1 for bruk av grunn til friluftsaktiviteter 
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- Kostnader for vedlikehold av sideveier, parkeringsplasser og tun 
- Brøyte og strøavtale 
- Administrasjonskostnader 
- Medlemskap i Breiset og Omegn Løypelag 
- Kostnader relatert til aktivitetsgruppa 
- Kostnader relatert til drift og vedlikehold av bom 
- Annet etter vedtak fra årsmøtet 

 
§17 KOMMUNIKASJON MED MEDLEMMER 

Styret innkaller til årsmøte og kan invitere medlemmene til andre møter i tilknytning til 
foreningens formål og interesser. Styret vil i størst mulig grad benytte e-post i 
kommunikasjon med medlemmene. Årsmøteinnkallinger, sakspapirer og faktura på 
kontingent ansees som lovlig formidlet når e-post er sendt registrert medlem eller den 
vedkommende oppgir som kontaktperson. Det er hvert enkelt medlems ansvar at rett e-post og 
post adresse er meddelt foreningens styre ved sekretær. 
 

§ 18 MEDLEMSLISTER 
Styret er ansvarlig for å vedlikeholde medlemslister samt liste over tillatte telefonnummer for 
åpning av bom. Listene skal behandles fortrolig, dog kan informasjon om enkeltmedlemmer 
opplyses om ved behov.  
Medlemmene er ansvarlig for å meddele styret om endringer av e-postadresse, postadresse og 
telefonnummer. 
 

§19 GJENNOMFØRING AV AKTIVITETER 
Styret kan invitere medlemmer til gjennomføring av besluttede praktiske tiltak ved 
egeninnsats uten godtgjørelse. Ikke deltagende medlemmer kan ikke belastes med tilsvarende 
beregnet beløp. 
 

§ 20 ANSVAR FOR SKADER 
Alle som bruker foreningens fellesanlegg, veier og hovedveier, og som ikke holder seg til 
vedtektene eller retter seg etter pålegg fra styret, er selv ansvarlige for skader de påfører 
anleggene eller veien. Dersom skader ikke blir utbedret tilfredsstillende, kan styret få 
utført utbedringer i for medlemmets/brukerens regning. 
 

§ 21 VEDTEKTSENDRINGER 
Disse vedtekter kan bare endres ved vedtak av ordinært årsmøte med minst tre fjerdedels 
flertall av de tilstedeværende medlemmer og stedfortredere i henhold til fullmakt. 
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Revisjon av vedtekter for Heia Hytteforening og Veilag for 
årsmøtet 2020 

 

Bakgrunn 
Det ble i 2019 inngått et rettsforlik mellom grunneier 44/1 og Heia Hytteforening og Veilag. Styret i 
foreningen er av den oppfatning at dette bør reflekteres i vedtektene. Videre har styret gjennom 
arbeidet med Jordskifteretten fått noen forslag om hva som bør inngå i vedtektene for et veilag. 
Samtidig er det gjort noen mindre endringer av språk. 
 

Hva er foreslått endret 
Nedenfor følger en oppsummering av endringene paragraf for paragraf. 
 

§ 1 Stiftelse 

Lagt til at grunneier 44/1 er en del av foreningen. 
 

§ 2 Medlemmer – ny 

I denne presiseres hvilke eiendommer som er med i foreningen. Legger også til at grunneier 44/1 er 
forpliktet å opplyse om pliktig medlemskap og å informere styret ved salg av eiendommer. 
 

§ 3 Reguleringsplaner - ny 

Opplyser om hvilke reguleringsplaner som gjelder for området. 
 

§4 Formål ansvar og eierskap – tidligere § 2 Formål 

Har byttet «forestå» med «forvalte». Tatt ut ansvar for renovasjonsinnretninger da dette nå er et 
kommunalt ansvar. 
 

§ 5 Fordeling av ansvar mellom grunneier 44/1 og foreningen 

 Vi har valgt å ta inn teksten fra rettsforliket uforkortet og uten endringer.  
 

§ 6 Ledelse – tidligere § 3 Ledelse 

Ingen endringer 
 

§ 7 Årsmøte – tidligere § 4 Årsmøte 

Endret rekkefølge på «pr. e-post» og «pr. brev»  
 

§ 7.1 Beslutninger – tidligere § 5 Beslutninger 

Følgende tekst er lagt til: 
«Ved skriftlig avstemning blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. Likt stemmetall ved 
valg blir avgjort med loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers har møtelederen dobbeltstemme. 
 
Flertallsvedtak må ikke påføre noen medlemmer større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må 
heller ikke medføre usaklig forskjell på rettene til flertallet og mindretallet. Vedtaket må ivareta 
fellesskapets vel og ikke gi urimelige fordeler til flertallet til skade for mindretallet. Medlem som mener 
et flertallsvedtak er i strid med disse vilkårene, kan bringe spørsmålet inn for de alminnelige 
domstoler.» 
 

§ 7.2 Konstituering og saksbehandling – tidligere § 6 

Lagt til at møteleder velges. Merk at det i § 7.1 er møteleder som er gitt dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. 
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Lagt til godkjenning av fullmakter og saksliste 
 

- At det skal legges frem revidert regnskap. (revidert er nytt) 
Med budsjett skal det være en arbeidsplan 

- Forslag skal redegjøres av forslagstiller, ikke av styret med mindre det er styret som er 
forslagstiller  

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte - tidligere § 7 

Også her er det presisert at det er forslagsstiller som redegjør og ikke styret. 
 

§ 9 Styret – tidligere § 8 

Ingen endring 
 

§10 Valg til styret – tidligere § 9 

Noen språklige endringer. 
 

§ 11 Styrets vedtak – tidligere § 10 

Ingen endring. 
 

§ 12 Styrets funksjoner – tidligere § 11 

- Det er presisert at det er kasserer og styreleder som forplikter. Dette for å forenkle behandling 
i Brønnøysund registrene ved endring av kasserer. 

 
- At regnskapsår er lik kalenderår 
- Styret fører protokoll  
- Styret foreslår kandidater til valgkomité 
- Styret utfører oppgaven uten vederlag, dog kan medlemmene refunderes kostnader relatert til 

styreoppgaven 
 

§ 13 Valgkomité – ny - tidligere behandlet i § 11 

Styret er ikke en del av valgkomiteen. Det er valgkomiteen som fremmer forslag til årsmøtet. 
 

§ 14 Revisor – tidligere § 13 

Ingen endring 
 

§15 Midler – tidligere § 14 

Ingen endring. 
 

§ 16 Kontingentinnbetaling – tidligere § 15 

Ved eierskifte skal også e-post adresse inkluderes i melding om eierskifte. 
Manglende innbetaling medfører også inndragning av bombrikke og sletting av mobilnummer for 
åpning av bom. 
 
Forklarer hva kontingenten skal dekke. 

- Avgift til grunneier for bruk av hovedveiene 

- Kostnader for vintervedlikehold (brøyting og strøing) av alle veier 

- Kostnader for vedlikehold av sideveier, parkeringsplasser og tun 

- Medlemskap i Breiset og Omegn løypelag 

- Kostnader i regi av aktivitetsgruppa 

- Kostnader for etablering og vedlikehold av fellesanlegg 

- Administrasjonskostnader 
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§ 17 Kommunikasjon med medlemmer – tidligere § 12 

«Innby» endret til «invitere» 
 

§ 18 Medlemslister – ny 

Styret er ansvarlig for å vedlikeholde medlemslister samt liste for tillatte telefonnummer for åpning av 
bom. Listene skal behandles fortrolig, dog kan informasjon om enkeltmedlemmer opplyses om ved 
behov.  
Medlemmene er ansvarlig for å meddele styret om endringer av e-postadresse, postadresse og 
telefonnummer. 
 

§ 19 Gjennomføring av aktiviteter 

Tekst flyttet fra tidligere § 12. Om å invitere til praktiske tiltak uten godtgjørelse (dugnad). 
 
 

§ 20 Ansvar for skader – ny 

Alle som bruker foreningens fellesanlegg, veier og hovedveier, og som ikke holder seg til 
vedtektene eller retter seg etter pålegg fra styret, er selv ansvarlige for skader de påfører 
anleggene eller veien. Dersom skader ikke blir utbedret tilfredsstillende, kan styret få utført 
utbedringer i for medlemmets/brukerens regning. 
 

§ 21 Vedtektsendringer – tidligere § 16  

Ingen endring. 

 
 



Hei alle hytteeiere på Meheia. 
Årsmeldingen inneholder informasjon om hva vi har gjort det siste året, og hva vi har planer om å 
gjøre i 2020. 
 
Aktivitetsgruppa 2019: 
Aktivitetsgruppa på Heia skal sørge for at vi som hyttebeboere i Heia hytteforening har de beste 
mulighetene for et aktivt hytteliv. 
Våre hovedoppgaver er påskeskirennet, sørge for at skiløyper blir preparert, og sette ut badeflåte 
mm. 
Aktivitetsgruppa består av en liten gruppe hytteeiere som stiller flittig opp til dugnadsarbeidet. 
Det er viktig for oss å involvere flest mulig som ønsker å ta et aktivt ansvar for tur, stier, og områdene 
vi har da det er mange oppgaver som skal løses gjennom et år. 
Har du lyst til å bidra i gruppen eller å være med å kjøre løyper, ta gjerne kontakt med  en av oss i 
gruppa. 
 
Aktiviteter vi har gjennomført: 

• Påskeskirenn  

• Badeflåte Høymyrvann reparert og satt ut, og tatt opp ved sesongslutt (ligger nå i bukta ved 
badeplassen). 
Badebrygge Primtjønn: Lagt nytt tregulv og stabilisert bryggen.  

• Vi har administrert, og gjennomført flere dugnader på nye og eksisterende sommer og vinter 
løyper. 

• Vi har legger informasjon om løypeforhold, badetemperaturer, dugnader, osv.  
   
Planer for 2020: 
Aktivitetsgruppa har en rekke planer og ønsker for 2020. 
Badeflåten i Høymyrvatn er nedslitt og har blitt reparert i mange omganger. Vi kan tenke oss å 
erstatte den gamle med en ny tilsvarende den vi kjøpte til Primtjønn for noen år siden. (Vi betalte da 
kr 12 000 inkludert frakt til Heia). 
Det gjenstår enda en del arbeid med våre løyper. Behovet for løpende vedlikehold av traseer er 
viktig, og det er stadig tynning og rydding som må gjennomføres for å klare å skape løyper selv i 
snøfattige vintre. 
De siste årene har vinteren kommet uten at det har blitt frost i myrene, det har medført at vi får en 
del våte partier som vi med fordel kan gjøre noe med. Vi har pekt ut noen områder hvor vi vil lage 
broer og legge trær ned i myra. 
Vi må gjøre et større arbeid med merking av vinterløypene. 
Det er en del å jobbe videre med også på sommeren med klopper der det er behov for det på de 
mest brukte sommerstiene. 
Sette inn garasjeport i bakveggen i garasjen slik at scooter kan kjøre igjennom bygget (letter oppstart 
og parkering av utstyr). 
 
Planer for nye ski løyper: 
Avklare og etablere løype fra C feltet og inn i eksisterende område 

• Planarbeid med Thomas 

• Dugnadsarbeid med etablering av bro over bekk. 
 
Rydde og klargjøre runden fra rundløypa ned til Høymyrvatten se kart. 

• Planarbeid og godkjenning av de forskjellige grunneiere (Thomas T. må hjelpe med å 
peke ut hvem som er grunneier for områdene). 

• Rydde for trær og flytte løype til utkant av myr for å minimere åpent vann 

• Få gravemaskin til å planere (slik vi har gjort på øvrige løyper 



• Etablere bro over den største myra ved K-feltet. Eksisterende bro er smal og må 
gjøres bredere. 

• Sette av penger til gravearbeid (kost, bensin, kjøring, flytting av maskin) 

 
 
Dugnader i 2020: 
Aktivitetsguppa ønsker å invitere til to faste årlige dugnader. En på våren, og en på høsten. 
Det er en rekke aktiviteter som må utføres årlig, og det er greit at vi er flere som deler på oppgavene. 
Forslag til dugnadsdager: 

• Vår: lørdag 30 mai (lørdagen i pinsen) kl 1000-1400 

• Høst: lørdag 30 Oktober (lørdag mellom høstferiene) kl 1000-1400 
 
Budsjett / investeringsbehov: 
Aktivitetsguppa  ønsker i 2020 å ha de samme budsjettrammer som vi har hatt de siste årene med kr 
50 000. 
 
Disponering: 
Flåte:…………………………. Ca kr 15 000 
Garasjeport:………………..Ca kr 15 000 
Planering trase: …………..Ca kr 10 000 
Løype merking: …………..Ca kr  4 000 
Påskerenn og buffer…….Ca kr 6 000 
 
 
Benytter samtidig anledningen til å takke for godt samarbeid med styret og Breiset & Omegn 
Løypelag. 



 
Med hilsen 
 
Anders Lensby for 
Aktivitetsgruppa 
 
http://heiahytte.info/ 
https://www.facebook.com/aktivitetsgruppameheia 
Kontaktinformasjon: 
Anders Lensby 
tlf. 40 80 52 28 
E-post: anders@lensby.com 
 
Stein Arve Gløsmyr 
tlf. 97 59 44 59 
E-post: stglos@gmail.com 
 
Svein Torgersen 
tlf. 90 98 7971 
E-mail: svtorger@online.no 
 
Sven Oscar Kristiansen 
tlf. 90 95 68 45 
E-mail svok@online.no 
 
Gisle Espolin Johnson 
tlf. 90 15 00 66 
E-post: gisleej@online.no 
 
Scooter førere: 
Nicolai Nilsen 97043161 
Anders Nerdrum 92410424 
Jon Kavli Nilsen 91731086 
Anders Lensby 40805228 
 
 
Med hilsen 
Aktivitetsgruppa 
 
Anders Lensby 
 

http://heiahytte.info/
https://www.facebook.com/aktivitetsgruppameheia
mailto:anders@lensby.com
mailto:stglos@gmail.com
mailto:svtorger@online.no
mailto:svok@online.no
mailto:gisleej@online.no
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Forslag til aktiviteter for 2020 
 

Veivedlikehold 
Det vil være nødvendig å gjennomføre vedlikehold av sideveiene, parkeringsplasser og tun. Styret har 

foreslått at det utarbeides en rapport av konsulenten (SB Konsulent v/Sverre Bakke) som laget 

planen for hovedveiene. En slik plan vil være grunnlag for en langsiktig plan for større 

vedlikeholdsarbeider. 

På kort sikt (våren 2020) vil vi levere grus på utsatte punkter og gjennom dugnader spre grusen. Vi 

ber om tilbakemelding fra medlemmene om hvor de anser dette som nødvendig. Styret vil 

gjennomføre befaring for å prioritere. 

Styret planlegger at den tradisjonelle dugnaden gjennomføres lørdag 30. mai (pinse). I denne vil vi 

prioritere spredning av grus, grøfterens samt rydding av trær langs sideveiene. Styret vil også 

understreke at det greit at dere viser personlig initiativ og gjør rydding også utenom planlagt dugnad.  

Andre aktiviteter 
Forliket med grunneier har gitt oss muligheter til å legge til rette for et aktivt friluftsliv på Heia. Det er 

flere oppgaver som vi kan løse over tid. Vi kan nevne: 

• Etablere og vedlikeholde turstier og skiløyper 

• Badeflåtene i begge vannene trenger oppgradering 

• Tilrettelegge badeplasser for funksjonshemmede 

• Felles båter og etablere brygger og opplagsplass for båtene 

• Områder for lek og trim 

På medlemsmøtet ønsker vi tilbakemelding fra medlemmene om hva som skal prioriteres og hvordan 

organisere arbeidet. Kan vi etablere noen grupper som tar ansvaret for oppgaver? 

Forslag til prioritere oppgaver. 

• Vedlikehold av sideveier 

• Oppgradering av badeflåter  

• Anlegg for båter i vannene 

o Dette innebærer at foreningen overtar noen av båtene og at øvrige båter blir fjernet. 

Det lages et anlegg for opplag og oppbevaring av årer. Utarbeide regler for bruk. 

• Lage en tursti med aktiviteter som oppmuntrer barn til å være med på tur. 

o Eksempelvis: Stien i Fiskebekkdalen ryddes og det legges inn stasjoner for aktiviteter. 

En sti som forbinder Primtjønn, Løyndfisketjønn og Høymyrvann. Hvis dere Googler 

«aktivitetsløype» vil det være flere eksempler på hva som kan gjøres. 

• Skiløypetrase fra C feltet til hovedløypen mot Ljostjønn 

 

 


