
Referat fra Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening 
Onsdag 1. november 2017 Kl. 18.30 

 
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag Ormåsen 

 
 

Året som gikk, bildeshow med kommentarer ved Hans Roar Bakken. En flott 
kavalkade med foto av mennesker og dyr, og over skiftende årstider og vær. 

 
Dagsorden: 
1. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter: 19 fremmøtte med 14 stemmer. 
 
2. Valg av møteleder og sekretær: Møteleder Hans Roar Bakken. Sekretær: Torgrim Redalen. 
 
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen: Knut Berger og Merete Grønvold. 
 
4. Styrets årsberetning: Leder redegjorde for saker og aktivitetene sist år. Godkjent. 
 
5. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg. Utvalgslederne redegjorde for aktivitetene.  
Det er ikke tatt stilling til hva som bør gjøres dersom utrykningsbiler må stoppe for låste 
bommer. Spørsmål om hvorfor det ikke er låst bom på Borgegrendsiden av Eggedalsveien. 
Eventuelt flytte bommen for Trollstien nærmere Steinsetveien. Nye prioriteringer for 
løypekjøring kommende vinter. Budsjettet er redusert fra kommunen side pga endring i 
fordelingsnøkkel. Hjemmesiden ble raidet i høst. Det er gjort tiltak for å hindre piratinnlegg. 
Godkjent. 
 
6. Revidert regnskap. Kassereren gjennomgikk de forskjellige regnskapene. De var godkjent 
av revisor. Forsamlingen godkjente regnskapene. 
 
7. Innkomne forslag og saker. 
 1. Samlingssted med gapahuk. Forslag fra styret. Generalforsamlingen ga styret 
 fullmakt til å jobbe videre med å forberede saken som angitt i forslaget. 
 2. Kano-bu. Forslag fra styret. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å jobbe 
 videre med å forberede saken som angitt i forslaget. 
 
8. Planer og prioriteringer for neste år. Leder informerte om aktiviteter for neste år.  
 Klopper, mot båthuset til H. Borge. Ellers rydding som før, kjentmannstur, 
 (Slettastølen, Sonja Lian), påskeskirenn. Sti fra Kupa mot Stornatten burde ryddes. 
 Tiltak for å engasjere flere til dugnad? To helger på høsten? 
 
9. Budsjett 2018. Samme kontingent. Godkjent. 
 
10. Valg. På valg var Kasserer, Sekretær, Varamedlem til web, Veikomite, Løypekomite, 
Valgkomite, Revisor. Valgkomiteens innstilling på gjenvalg godkjent. 
 
Ordinær generalforsamling avsluttes kl. 20:50. 
 



 
Møte fortsetter med årsmøte i Steinset Økteren Strømforening: 
 
Dagsorden: 
1. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter. 10 stemmeberettigede møtte. 
 
2. Valg av møteleder og sekretær. Hans Roar Bakken, sekretær, Torgrim Redalen. 
 
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen. Knut Berger og Merete Grønvold 
 
4. Styrets årsberetning. Ingen nye interessenter. En er under byggestrømavtale med E-
verket. Denne innstallasjonen er ferdig og faktura er sendt ut fra E-verket nå i høst. De 
pengene vil komme til utbetaling til eiendelseierne når de er kommet til Strømforeningen. 
Årsberetningen godkjent. 
 
5. Revidert regnskap. Godkjent. 
 
6. Innkomne forslag og saker: Ingen. 
 
7. Budsjett, Utbetaling til andelseiere når pengene er i hende. Godkjent. 
 
8. Valg. Enstemmig gjenvalg. 
 
Ordinært årsmøte avsluttes kl. 20:53. 
 
 
 
Ormåsen, 01.11.2017. 
 
Torgrim Redalen, sekr. 
 
 


