HYTTETINGET PÅ OLAVSGAARD 2019
Årsmøtet I Norges Hytteforbund, “Hyttetinget” ble avholdt på Olavsgaard Hotel lørdag 27 april .
Advokatens time
Før møtet hadde vi fra kl 12.00 besøk av advokatfirma Nicolaisen som ved advokatene Lars Baklund
og Lasse Egeberg gjennomgikk tema «Veien til hytta – Hva sier lovverket om hytteeiernes
vedlikeholdsplikt for private vegløsninger, og (privat) opparbeidelse av friluftsområder.»
Veiproblematikk opptar mange av våre medlemmer, så vel personlige som Hyttevelforeninger. Hva er
en privat vei – hva er et veilag? Hvordan skal utgifter til opparbeidelse og vedlikehold av
veistrekninger fordeles mellom de eiendommer som sokner til veien? Hvilke prinsipper finner vi i
jordskifterettens praksis for dette, og hvordan er rettsforholdene rundt en privat grunneiers krav til
at hytteeiere skal bidra med service-utgifter for opparbeidelse av turstier og preparering av skiløyper
i friluftsområder? Disse og mange andre veirelaterte spørsmål kom våre to advokater innom, og med
stor interesse fra deltakerne ble det fort klart at ingen kom forgjeves til denne svært gode
gjennomgangen..
Hyttetinget
Selve ÅRSMØTET – HYTTETINGET – ble så satt kl 13.30. Det var de faste postene som sto på
programmet, alt i henhold til hva vedtektene for Norges Hytteforbund sier at skal behandles.
Årsmøtepapirene har ligget på våre hjemmesider og var også sendt deltakere som hadde meldt sin
ankomst, samt gjort tilgjengelig for alle medlemmer som møtte opp. Her skal vi ikke dvele ved
detaljer, men nevne de viktigste hovedpunkter fra årsmøtets program og saksgjennomgang
Hovedpunkter - Årsberetninger
Møtet ble ledet av Birgitta Ericsson som ga ordet til Mathias B. Dannevig for en muntlig gjennomgang
og oppsummering av styrets beretninger for årene 2017 og 2018. Dannevig la vekt på hvordan
Norges Hytteforbund de siste år målbevisst har bygget opp grunnpilarene for sin organisasjon.
Hytteforbundet har hatt et arbeidende styre som med egne emneansvarlige
(«departementsansvarlige») styremedlemmer har arbeidet målbevisst for å styrke viktige
nøkkelområder for organisasjonen. Sammen har man så gjennom forskjellige prosjekter klart å
styrke den økonomiske basen for en ansvarlig drift, gjennomgang og delvis forandring av de
administrative systemer for medlemshåndtering og økonomi , styrket advokat og
konsultasjonstjenester for medlemmer, nye og hensiktsmessige kontorlokaler, ansettelse av et dyktig
og funksjonelt sekretariat, utvikling av rabattordninger for medlemmer, partnerskap med andre
friluftsorganisasjoner, og ikke minst klar politisk profilering i spørsmål av stor betydning for
hyttefolket i Norge. Profilering skjer både ved at vi har utviklet et godt brosjyremateriell for
markedsføring av forbundet, men først og fremst ved tilstedeværelse i nasjonale og regionale media.
Samt at Hytteforbundet er høringsinstans for sentralforvaltningen og kommuner om hyttespørsmål
og friluftsinteresser. Dannevig konkluderte at forholdene i 2019 bedre enn på lenge ligger godt til
rette for at Hytteforbundet nå kan igangsette ytterligere arbeid for vekst i medlemsmassen.
Økonomi og vedtekter
De økonomiske forhold ble så mer i detalj gjennomgått av Mona Flemmen, før Trond G Hagen
redegjorde for det arbeid som er gjort med forbundets VEDTEKTER og de forslag til justeringer av
disse som årsmøtet nå ble invitert til å beslutte. De viktigste forandringer er nå at det ikke lenger skal

gå to år mellom hvert Hytteting, men at Norges Hytteforbund heretter skal avholde årsmøte hvert år.
Styremedlemmer skal i 2019 velges for 1 og 2 år, slik at det alltid vil sikres en kontinuitet i styret når
påfølgende valg senere år normalt vil skje for 2 år.
Medlemskontingenten
Norges Hytteforbund er dessverre ikke på statsbudsjettet, og vi er helt avhengige av kontingenter fra
personlige medlemmer og hyttevelforeningene som er tilsluttet forbundet. Kontingenten ble heftig
diskutert, og her tok årsmøtet initiativet til nye satser for Velforeningene, men holdt kontingenten
for personlig medlemskap uforandret på kr 480. Medlemskontingenten for foreninger er fra og med
2020 som følger:
Kategori 1, 2-20 fritidsboliger: kr

1000

Kategori 2, 21-50

kr

2000

Kategori 3, 51-200

kr

3000

Kategori 4, 201-500

kr

4000

Kategori 5, over 500

kr

5000

Sammenslutninger av velforeninger får kr 1000 i kontingent om de ønsker medlemskap i forbundet
som sammenslutning. Her må man merke seg at det på hyttetinget ble vedtatt som krav til
Velsammenslutninger, om nye slike vil melde seg inn, at over 50 pct av medlemsforeningene i
sammenslutningene må være medlem i Forbundet for at sammenslutningen også skal kunne tegne
medlemskap. Så har vi med kontingentsatsene ovenfor knesatt nye prinsipper om at særlig SMÅ vel
skal ha en billigere kontingent enn tidligere, mens de STORE velforeningene som har mange flere
hytteeiere å utligne kontingenten på, skal måtte betale noe mer.
Valg av nytt styre og ny ledelse
Styret var i forrige valgperiode ledet av Birgitta Ericsson og Mathias B. Dannevig. Begge disse hadde
sammen med styremedlem Mona Flemmen frasagt seg gjenvalg for ny periode. Etter innstilling fra
valgkomiteen og med full støtte fra sittende styre og årsmøte ble så styremedlem og NHFs
finanspolitiske talsmann Trond G Hagen med aklamasjon valgt til forbundets leder for ett år.
Sammen med seg har han de nye styremedlemmene Øyvind Ekeberg (valgt for ett år), Knut Nes (2 år)
P.G Halvorsen (2 år) og gjenvalgte Turid Knudsen (1 år). Varamenn er Arne Herberg (2 år) og Jens
Engelstad (gjenvalg 1 år).
Vi tror Norges Hytteforbund nå har sikret seg et svært godt team for å oppnå gode resultater i årene
som kommer og takker for et vel gjennomført Hytteting i 2019. En spesiell takk sender Norges
Hytteforbund til de avtroppende styremedlemmer som etter år i tjeneste for hyttefolket i Norge nå
har levert stafettpinnen videre.

