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I henhold til foreningens vedtekter, paragraf 5, innkalles det herved til Årsmøte 2016 som 
avholdes på Mountain Lodge, Norefjell Skjærtorsdag 24. Mars kl. 18.00 
 

Saksliste 
Saksnummer  
1 Konstituering 
1.A Valg av Møteleder  
1.B Opptak av navnefortegnelse 
1.C Valg av referent og minst et medlem til å underskrive protokollen  
1.D Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
2 Årsberetning og regnskap for 2015 
2.A Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2015 
2.B Disponering av Årets Resultat 
2.C Valg a 1 medlem til å underskrive revisorerklæringen 
3 Fastsettelse av kontingent 2017 

Styret foreslår at kontingenten for 2017 holdes uendret 
 
Kontingent til hytteeierforeningen:                   Kr  200,-    
Kollektivt Medlemskap i Norefjell Turforening: Kr. 400,- 

4 Øvrige Saker 
4.A Styret anbefaler å benytte deler av foreningens egenkapital til å rekvirere gress-

klippping/slått i Alpinlandsbyen sommeren 2016. 
4.B Drift og vedlikehold av lyktestolper i landsbygaten 
4.C 
 

Sosiale Aktiviteter/Påskeskirenn mm. 
Styret har fått innspill om at det bør gjennomføres sosiale aktiviteter, spesielt av          
hensyn til blant annet barne-familier i landsbyen. Styret er positiv til forslag, og anbefaler 
at det kan benyttes penger til slike tiltak og etterlyser i den forbindelse barnefamilier som 
kan tenke seg å fungere som arrangørkomite. 

4.D Det er behov for å pusse opp Alpinlansbyen sine hjemmesider/domene, styret besitter 
pt. Ikke den nødvendige kompetansen til å gjøre dette og etterlyser i den anledning 
noen frivillige i Alpinlandsbyen som kunne tenke seg å bidra.  

5 Revitalisering av Sameiene i Alpinlandsbyen 
Alpinlandsbyen består av flere små roder/sameier. Tidligere har det vært praktisert en 
ordning med kontaktpersoner for hvert enkelt sameie. I den forbindelse etterlyser styret 
frivillige personer for de respektive områdene. Styret har tatt seg den frihet å nominere 
enkelt personer for noen av sameiene, men etterlyser flere frivillige. For ytterligere 
detaljer så henvises det til side 2. 

6 Eventuelt 
7 Tid og sted for neste årsmøte 

Styret foreslår at årsmøte for 2017 avvikles i perioden mellom vinterferien (uke 8)  og 
påske av hensyn til styrets andre forpliktelser og privatliv, fortrinnsvis på en Lørdag. 

8 Valg 
8.A I følge foreningens vedtekter så skal foreningen ha et styret på 3-5, de siste årene har 

det vært vanlig med 3 personer. Siw Kristin Bottolfsen Sundby valgte imidlertid å fratre 
fra styret av private årsaker 4. Januar 2016, det vil si at det er en ledig styreplass. I 
tillegg er hytteeierforeningen representert i styret til Norefjell Turforening som 
varamedlem, dette vervet innehas p.t av Henning Haaland. On noen langrennsløpere er 
interessert i et verv i turforeningen så ta kontakt.   

8.B Følgende personer er på Valg 2016: 
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Styremedlem:Tone Granberg Løvlien, stiller til gjenvalg 
 
Vigdis Lundahl Langlia 12 og Øystein Hauan (Orrelia 10 & 11) har begge gitt uttrykk for 
at de kan bidra. 

 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes skriftlig og være styret i hende 
senest 10. mars 2016. 
 
De medlemmer som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til Styret eller 
et annet medlem. Det minnes om at medlemmene må ha betalt kontingent for det 
antall hytter de eier, for å oppnå stemmerett under årsmøtet.  
 
Det har vært en del eierskifter de siste årene, og styret ønsker spesielt nye eiere 
velkommen til å delta på årsmøte. Vi oppfordrer også våre medlemmer til å følge med på 
foreningen Facebook siden og Alpinlandsbyen.no   
 

Med vennligst hilsen Styret i Alpinlandbyen Norefjell 
 
Henning Haaland (Leder)     Tone Granberg Løvlien 
Tlf. 941 67 201      Tlf. 907 24 956 
henninhaa@me.com     tonegranbergl@gmail.com 
 

Kontaktpersoner Alpinlandsbyen Norefjell 
Sameie/Område Navn Hyttenummer 
Bekkelia Alf Kjernaas Bekkelia 2 
Bortigardtunet   
Fuglemyra Tone Granberg Løvlien Fuglemyra 1 
Langlia Vigdis Lundahl Langlia 12 
Leiken Erik Frøystein Leiken  3 
Midttun   
Nordafortunet   
Orrelia Øystein Hauan Orrelia 10 & 11 
Sandumlia Henning Haaland Sandumlia 4 
Snippen   
Solbakken Thore Guul Green Solbakken 2 
Svingen Thore Guul Green Svingen 
Sønnafortunet   
Vesletunet   
Vestenfortunet   
Øvergrenda Alf Kjernaas Øvergrenda 2 & 3 
 


