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Styrets årsberetning 2018 

 

 

Art	av	virksomhet	
Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som 
punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. 
Hytteforeningen er medlem av Norges Hytteforbund. 
Det er 35 medlemmer av foreningen. 
 
 

Tillitsvalgte	
Steinset Økteren Hytteforening sitt styre har bestått av: 

Øystein Sørbø    Leder 
 Kaia Gunby Berger   Kasserer 
 Torgrim Redalen   Sekretær 
 Jan-Aksel Svea   Leder av Løypekomite 
 Jan Rognerud    Leder av Veikomite 

Hans R. Bakken   Varamedlem m/Web ansvar 
Valgkomite har vært: 
 Gunn Irene Sørbø   Leder 
 Lene Burud 
Revisor: 
 Roar Andersen 
 
 

Deltakelse	i	Borgegrend	Løypelag	
Hytteforeningen er medlem av løypelaget og har rett til å stille med to representanter 
på løypelagets årsmøte. Jan-Aksel Svea ble på årsmøte i løypelaget valgt inn i 
løypelagets styre og Øystein Sørbø er valgt som revisor for løypelaget. 

Deltakelse	i	Nore	og	Uvdal	Hytteforbund	
Nore og Uvdal hytteforbund er stiftet og Øystein Sørbø har representert 
løypeområdet Borgemarka. Øystein Sørbø er også medlem av styret i hytteforbundet 
og er valgt som kasserer. Det følger en større redegjørelse under styrets arbeid.  
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Styrets arbeid 
 
Siden forrige generalforsamling har styret avholdt 5 ordinære styremøter. 
 
Følgende saker har vært undergitt styrets behandling : 
• Oppfølging av brøyting 
• Påskeskirenn, planlegging og gjennomføring 
• Oppfølging av arbeidet i komiteene 
• Løpende informasjon på nettsiden: steinset-okteren.no og Facebook 
• Kjentmannstur til «Reinsjødansen» i samarbeid med Elvestrand Hytteforening 
• Deltatt i etableringen av Nore og Uvdal Hytteforbund 
• Etablering av samlingssted –gapahuk – og kanonaust 
• Planlegging av generalforsamling 
 

Oppfølging	av	brøyting	for	sesongen	2017/2018	

Brøyteavtale	for	2017/2018	
Grunneier, Øivind Utvei, har vært ansvarlig for brøytingen denne sesongen. Han har 
benyttet Robin Bekkeseth som underentreprenør. Vi er fornøyd med vinterens 
brøyting til tross for at det kom store snømengder og føyket mye. Vi har vel knapt 
opplevd så høye brøytekanter og så massiv gjenføyking mens vi har hatt 
brøytoppfølgingen.  
Kostnadene for brøyting ble særdeles høye i årets sesong i forhold til fjoråret sesong. 
Dette har medført at hele bufferen fra fjorårets sesong er brukt, se regnskap. 

Brøyteavtale	for	2018/2019	
Styret ser ingen grunn til å gjøre endringer i gjeldende brøyteopplegg og prissystemet 
for kommende sesong. 
Det er laget en ny avtale med grunneier og Robin Bekkeseth om brøyting og strøing. 
Timeprisen er økt med kr. 50,- til kr. 700,- pluss mva. Garantisum på kr 90 000,- pr. år 
som ble innført for forrige sesong er nå byttet ut med en beredskapsavgift på kr. 
4 000,- pluss mva. pr. måned i 5 måneder. Beredskapsavgiften skal kompensere for 
beredskapen i helgene. Brøytingen gjelder alle dager i helgene (fredag ettermiddag, 
lørdag og søndag) hele vinterperioden, alle dager i julen, romjulen, nyttårshelgen, 
alle dager i vinterferien (2 uker) og i hele påsken. Viser til steinset-okteren.no hvor 
avtalen ligger tilgjengelig. 
Prissystemet er tredelt: 

• Grunnavgift kr. 1 800,- 
• Tillegg for brøyting til hytte, kr 300,- 
• Fast tillegg for de som ikke har hytte tilknyttet Steinsetvegen, kr 700,- 
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• Bestilling av egen brøyting betales direkte til brøyter etter vanlig godtgjøringstakst med 
et forvarsel på 48 timer. 
 
Gjennomføring	av	påskeskirenn	
Påskeskirennet ble planlagt av styret og vær, snøforhold og løyper ga en flott ramme 
rundt arrangementet. Store forbedringer på lydanlegg og rekordmange positive 
deltakere (ca. 140 personer) medførte at arrangementet ble en flott sammenkomst i 
en ellers værmessig perfekt påske. 
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Kjentmannstur	til	«Reinsjødansen»	
Elvestrand hytteforening invitert til en tur fra Sletthola og inn til Reinsjødansen (nord- 
enden av Reinsjøen). De frammøtte fikk en flott tur over fjellet og inn til Reinsjødansen. 
Her ble vi møtt av masse folk fra både fra Nes, Flå og Nore og Uvdal. Nes historielag 
stilte opp med både hest og huldrer.  
Etter en god lunsj fikk vi litt historie fra området. Nes historielag fortalte om 
driftekarene som gikk fra vestlandet og over fjellet med dyr som skulle selges og evt. 
slaktes østpå. Det var spesielt Kongsberg, Drammen og Kristiania, som trengte varene 
de hadde. På Reinsjødansen møttes de som var i fjellet, og på setrene til dans, fest og 
moro. Litt slåssing for å måle krefter hørte sikkert også med på festene. 
Det hele ble avsluttet med en oppvisning i «Huldredans» før vi brøt opp for hjemturen.  
På returen var vi innom Jervehiet som visstnok er en hule som Astrup og hans folk 
bruker ved dårlig vær under reinjakta. Her skilte noen lag og gikk over Reinsjøfjellet og 
Styggegramsfjellet og inn til Steinset, mens andre måtte gå ned til Sletthola for å få 
med bilen tilbake. 
Takker både grunneierne ved Briskerud og Slettehola for tillatelse til å kjøre helt inn til 
Slettehola og Nes historielag for litt historie fra området. 

 

 

Etablering	av	Nore	og	Uvdal	Hytteforbund	
Nore og Uvdal Hytteforbund ble stiftet 10. august 2018 på et stiftelsesmøte i 
Rødberg. Representanter fra alle løypeområdene deltok ved stiftelsen og alle er 
medlemmer av forbundet. Kommunen er den viktigste interessenten for forbundet 
og det er etablert en avtale med kommunen og opprettet et Nore og Uvdal 
Hytteforum hvor kommune og hytteforbundet har sin møteplass. Hytteforbundet 
skal være et felles ”talerør” fra hytteeierne/hytteforeningene til kommunen. Styret 
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består av en representant fra hvert løypeområde. Kommunen er delt opp i 8 
løypeområder som tilsvarer de områdene som dekkes med løypekjøring på vinterstid 
av løypelagene. Fra vårt område (Borgemarka) er Øystein Sørbø representant. 
 
Vedtektene som ble vedtatt på stiftelsesmøte finner dere på steinset-okteren.no . 
Alle representanten har en stemme hver i styret uavhengig av hvor mange 
hytter/foreninger de representerer. Hytteforeningene i hvert løypeområde må 
organisere seg slik at de klarer å få valgt en representant samt koordinere 
synspunkter fremover. Saker som tenkes å tas opp med kommunen er: 

o Stier og løyper 
o Renovasjon / resirkulering 
o Kommunal saksbehandling 
o Brøyting 
o Feiing 
o Kommunale planer / utbygging 
o Beredskap / brann 
o Legevakt / uttrykning / helsetjenester 
o Kommunikasjon / Varsling24 
o Infrastruktur – vei, vann, avløp, telekomm., elektrisitet  
o Eiendomsskatt 
o Kommunale avgifter 
o Handels- og servicetilbud 
o Fritidstilbud – alpint, fiske, med mer  

 
Det ble avholdt et første styremøte 21. september. Referater og annen informasjon 
vil dere finne på nettsiden vår. En viktig sak som ble tatt opp var å sende en søknad til 
kommunen for å få økt kommunens bidrag til løypekjøring. 
 
Etablering	av	samlingssted;	gapahuk	og	kanonaust	
Etter vedtaket på fjorårets generalforsamling har styret jobbet videre med planene 
for å etablere gapahuk og kanonaust. Etter at styret sendte ut en email for å «lodde» 
interessen for kanonaust er vi godt fornøyd med at 13 hytteeiere har meldt sin 
interesse og er villig til å gå inn med en andel på inntil kr. 5 000,- 
Etter at vi startet å jobbe med kanobu har vi sett at det å kalle dette et kanonaust 
treffer bedre både i kommunen og grunneier og vi kaller det heretter for kanonaust. 
Bestemmelsene som ble vedtatt på styremøte 15. august vedlegges årsberetningen 
til informasjon. Avtalen som er inngått med grunneier for oppsett av kanonaust og 
gapahuk vedlegges også i årsberetningen. 
Det er sendt søknad og mottatt dispensasjon fra byggeforbudet mot vann og 
vassdrag fra kommunen. Søknaden ble sendte medio juli og vi mottok godkjenning 
for våre planer i september.  
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Vi jobber nå både med kostnadsberegninger på grunnarbeider og på kanonaustet 
samt hvordan dette skal innredes for å få plass til flest mulig kanoer. Slik det ser ut nå 
så vil vi få plass til 14 kanoer, dvs at alle får plass, og størrelsen på naustet blir ca. 6 x 
5-6 meter. 
For gapahuk så har vi funnet et bilde som vi tenker å bruke som utgangspunkt for en 
endelig tegning og våre beregninger så langt indikerer at vi får bygget denne innenfor 
den rammen som generalforsamlingen har gitt sin tilslutning til. 
Styrets ambisjon er å stå klar med både godkjenning, tegninger og kostnadsoversikt 
når våren kommer og at byggene kan ferdigstilles i løpet av 2019. 
Gapahuk og kanonaust vil bli plassert i nordre enden av grunneiers eiendom ut mot 
Økteren og ned mot Økta.  

 

 
 Skisse til kanonaust    Skisse til gapahuk   
  

  
 
Kartskisse, plasseringene er ikke endelig avklart 
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Rapport fra valgte komiteer 
  

Veikomité	

Sammensetning.	
Veikomiteen har bestått av Jan Rognerud (leder), Torgrim Redalen og Gunnar 
Kirkevollen. 

Møter	
Det har vært avholdt ett møte med grunneier og Robin Bekkeset samt påfølgende 
telefonmøter i forbindelse med forhandling om fornyet brøytekontrakt. 
Kommunikasjonen har ellers foregått på email eller som del av styremøtene i 
hytteforeningen. 

Følgende saker har vært behandlet i veikomiteen: 

Vedlikehold	av	Trollstien.		
Årets vedlikehold av veiene har trukket i langdrag pga. tørkesommeren og 
kapasitetsproblemer. Kantslått ble utsatt til i høst da en var redd for at gnister kunne 
antenne det knusktørre graset. Det var planlagt skraping og strøing av enkelte 
veistrekninger og to lass med grus er tilkjørt og fordelt ut på de stedene behovet var 
størst.  
Enkelte veier trenger vedlikehold da de begynner å bli «nedkjørte».  Men en må også 
sørge for at veiene er passe «runde», slik at vannet renner ut av veien og at en 
unngår at kraftige regnskyll graver ut veien, noe som skjedde i Trollstien i høst.  
 

  

Brøyting	
Sist snøvinter medførte rekordutbetaling til brøyting.  
Vi har for kommende vinter inngått ny 3-årig brøyteavtale (2018-21) med grunneier 
og Robin Bekkeset, og som innebærer en viss økning i timepris for brøyter. 



Steinset Økteren Hytteforening 
 

8 
 

Veiene skal være brøytet senest fredag kl. 16.00 og søndag kl 14.00. 

Dugnader	
Det har vært utført en dugnad den 22. september. Det ble oppsatt brøytestikker men 
grunnet sterk vind ble det ikke noe brenning/ryddet hogst. Etter dugnaden ble det 
grilling på terrassen til Wenche og Gunnar. 

 

 

Løypekomité	

Sammensetning	
Løypekomiteen har bestått av Hans R. Bakken, Kjell Rustan og Jan-Aksel Svea (leder). 

Møter	
Det er ikke avholdt egne møte i komiteen. Kommunikasjonen har foregått på email 
eller som del av styremøtene i hytteforeningen. 

	 Stier	og	løyper 
Ingen nye stier er ryddet i sommer. Prioritert å holde de eksisterende sommerstiene   
fri for trær og busker som snø og vind roter til i løpet av en vinter. I tillegg er det blitt 
lagt ut klopper over den nederste myra rett før Økteroset i «Rustan-stien». 

  Kart over stier i nærområde finnes inne på web-siden til Steinset Hytteforening. 
Styret i hytteforeningen har sent brev til Borgegrend Løypelag om ønske å få 
utbedret nedkjøringen til Skjønnegrammin slik at en får en noe mer sikker nedfart. 
Løypelaget skulle se på saken og har lovet å ta en befaring i løpet av høsten for å se 
på hva som kan gjøres av endringer og evt. tillatelse av grunneier til å gjøre noen 
inngrep i naturen. 
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Neste	års	prioriteringer	
• Videre rydding/vedlikehold av eksisterende stier 
• Klopping av stien i retning Sverigeseter 
• Mulig ny skiløype trasé mot Skjønnegrammin 
• Kjentmannstur 

 

	

Hjemmeside	og	facebook	
Foruten meldinger til medlemmene via e-post har Hytteforeningen hjemmeside og Facebook 
som informasjonskanaler. Hjemmeside med mer statisk og historisk informasjon, Facebook 
med mer løpende nyheter og informasjon. 

Facebook sida er en «lukket gruppe», som innebærer at den som vil inn på siden må sende 
forespørsel om medlemskap. Den er nå 152 medlemmer i gruppa, en økning på 29 fra forrige 
generalforsamling. De fleste som søker om medlemskap blir godkjent, men det har i løpet av 
året vært 4-5 som ikke har blitt godkjent, da identifiseringen av disse har vært «noe tvilsom». 
Som en registrerer er det mange flere medlemmer i gruppa enn antall medlemmer i 
foreningen, men det skyldes både at det er flere innen samme familie som er på Facebook, 
ikke medlemmer i hytteområdet, samt andre som har interesser i området. 

Rundt 90 innlegg har det vært siden forrige generalforsamling. Innleggene varierer, som 
stikkord nevnes: været, snø, skiløyper, søppeltømming, veier og snøbrøyting, multer, om 
sauer, påskeskirenn, dugnader og noe til. Størst interesse er det nok om veier, kjøreforhold, 
snøbrøyting og oppkjøring av skiløyper. For de mest aktuelle temaene blir disse lest av et 
snitt på 120 medlemmer. Høsten er en stillere periode, med færre innlegg, og et snitt på 
kanskje 30 lesere. 
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Alle registrerte (godkjente) medlemmer kan skrive innlegg på siden. Jevnt over veldig bra 
kvalitet på det som legges ut, men for enkelte innlegg kunne kanskje «innleggeren» vært noe 
mer kritisk med hva som blir skrevet. Bortsett fra et par reklamer er ingen innlegg 
slettet/blokkert fra administrator. 

Hjemmesida har vært mindre oppdatert etter at Facebook side ble opprettet. Av nyheter er 
det kun publisert 15 siden forrige generalforsamling, en halvering i forhold til tidligere. Men i 
tillegg til nyheter kommer oppdateringer på ulike sider. Her nevnes referater fra 
generalforsamlinger, alle styremøter, informasjon og løypekart skiløyper, samt at det finner 
karter over stier m.m. som kan lastes ned. Mest besøkt på hjemmesida er Web-kamera med 
utsikt innover Søre-Økteren og fjellpartiet bakenfor. 

Dessverre har hjemmesida i en periode ligget ned grunnet hacking og uønsket reklame. Det 
samme gjelder da også Web-kamera som ikke har kunnet vises. Det er gjort tiltak for å unngå 
hacking med installasjon av sikkerhetsprogrammer. Å få ryddet opp i slikt «dritt» tar både tid 
og unødvendig arbeid, og det er behov for å kjøpe ekstern bistand til deler av dette. Når 
uønsket innhold dukker opp er det fint om dette meldes direkte til redaktør for 
hjemmesiden. 

Det er behov for å oppgradere hjemmesida. Det er ikke gjort noen 
henvendelser/undersøkelser om hva som ønskes av innhold. Medlemmer oppfordres til å 
komme med forslag/ønsker.  

Facebook              Internettsiden 
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Regnskap 
Regnskapene gjelder for perioden 23. oktober 2017 tom. 28. oktober 2018. 

 

Medlemsinnbetaling 2018, 35 stk a kr 500 17 500kr        

Renter 28kr               

Sum inntekter 17 528kr        

Utgifter
Årsmøte Ormåsen 1.11.2017 1 575kr          

Medlemskap Norges Hytteforbund 2018 2 000kr          

Webkamera, IP-refusjon 1.halvår 480kr             

Bistand webkamera, hjemmeside 588kr             

Gebyr teknisk etat, disp.søknad 7 400kr          

Film - Haglebu, det glemte fjellet 238kr             

Materialer til klopper - Jan-Aksel 941kr             

Bankomkostninger 538kr             

Sum utgifter 13 760kr        

Resultat pr 28.10.2018 3 768kr          

Kontonummer 1503 0827 063
Saldo pr 23.10.2017 32 703kr        

Saldo pr 28.10.2018 36 471kr        

Endring 3 768kr          

Aktiva
Saldo pr 28.10.2018 36 471kr        

Kundefordring -kr              

Sum aktiva 36 471kr        

Likviditetsutvikling
Resultat 3 768kr          

Kundefordring -kr              

Gjeld -kr              

Endring likviditet 3 768kr          

Eiendeler 2018 2017
Fordringer

Bankkonto 1503 08 27063 36 471        32 703            

Totalt eiendeler 36 471        32 703            

Gjeld og egenkapital
Egenkapital 36 471        32 703            

Avsetning ubetalte fakturaer

Totalt gjeld og egenkapital 36 471        32 703            

Steinset Økteren Hytteforening
Resultatregnskap
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Brøyteregnskap 2018 2018 2017

Brøyteinntekter 111 500                     109 500                     
Innbet fra Ø. Utvei fra grunneiere/Fjellseth 10 000                        10 000                        
Renter 65                                  43                                  
Sum inntekter 121 565                     119 543                     

Utgifter
Fakturaer fra Bekkeseth Bygg og Hytteservice 152 376                     73 875                        
Fakturaer fra Dozerdrift AS, strøgrus -                                
Faktura fra Øyvind Utvei 18 281                        
Strøgrus fra Håkon Lian 5 264                           
Sum utgifter 170 657                     79 139                        

Resultat pr 28.10.2018 -49 092                      40 404                        

Konto nr.: 1503 08 27101
Saldo pr 23.10.2017 73 694                        
Resultat -49 092                      
Saldo pr 28.10.2018 24 602                        
Endring -49 092                      

Eiendeler 2018
Konto nr.: 1503 08 27101 24 602                        
Sum 24 602                        

Gjeld og egenkapital
Egenkapital 24 602           
Gjeld -               
Sum 24 602                        
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Innkomne forslag og saker 

 
Det er ikke kommet inn noen forslag. 

 

 

  

Innbetalinger 23 000                             
Renter 10                                       
Sum driftsinntekter 23 010                             

Utgifter
Torgrim Redalen, brøytestikker og bor 2 549                                
Robin Bekkeseth, veivedlikehold høst 2018 8 531                                
Sum utgifter 11 080                             

Resultat pr 28.10.2018 11 930                             

Kontonr. 1503 17 08564
Saldo pr 23.10.2017 14 431                             
Saldo pr 28.10.2018 21 049                             
Endring 6 618                                

Aktiva
Saldo pr 28.10.2018 21 049                             
Sum aktiva 21 049                             

Gjeld
Egenkapital 20 049                             
Dobbelbetaling i 2015 1 000                                
Sum gjeld 21 049                             

Likviditetsutvikling
Resultat 11 930                             
Ubetalt faktura kostnadsført i 2017 -5 312                               
Endring likviditet 6 618                                

Sommervedlikehold Trollstien regnskap
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Planer og prioriteringer for neste år 

 
Styret foreslår for Generalforsamlingen å prioritere følgende saker for neste år: 
 

• Videre rydding/klopping av stier. 
• Vedlikehold av løypetraseer  
• Fortsette med rydding/brenning i nærområdene 
• Kjentmannstur 
• Påskeskirennet 
• Samlingssted med gapahuk 
• Oppsett av kanonaust 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Inntekter:
Kontingent 35         500,00      17 500,00      

Totalt 17 500,00      

Utgifter:
Medlemskap Norsk Hytteforbund 2 200,00        
Generalforsamling 2 500,00        
Web side 2 000,00        
Påskerenn 1 500,00        
Porto 100,00           
Utstyr til merking/klopping av løyper 3 500,00        
Samlingssted med Gapahuk 30 000,00      
Styremøter, inkl. reisegodtgjørelse 500,00           
Rekvisita etc. 500,00           
Totalt 42 800,00      

Resultat (25 300,00)     

Budsjett 2019
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Vedlegg 1; Bestemmelser for kanonaust 

 

Bestemmelser for KANONAUST 
 
§ 1 FORMÅL OG VIRKSOMHET 

KANONAUST har til formål på ikke-kommersiell basis å etablere og drive KANONAUST 
for andelseierne, innenfor Nore og Uvdal kommunes retningslinjer for fritidstiltak. 
KANONAUST sitt styre er, det til enhver tid valgte, styret i Steinset Økteren 
Hytteforening og foreningens vedtekter gjøres gjeldende. Naustet skal brukes til 
oppbevaring av kano/kajakk og kano-/kajakkutstyr. 

§ 2 ANDELSEIER 

Det er en forutsetning for å være andelseier at man er medlem av Steinset Økteren 
Hytteforening. Ved innbetaling av andel bekreftes tiltredelse til bestemmelsene for 
KANONAUST. Styret i KANONAUST tar opp andelseiere når det er andeler tilgjengelig. 
Bare fysisk person kan erverve andel. Til hver kanoplass er det knyttet et 
andelsinnskudd. Opptak som andelseier i KANONAUST forutsetter at innskuddet 
knyttet til aktuell andel er fullt betalt. Andelseier er notert i andelseierboken som 
administreres av styret.  

Andelseierne er økonomisk og teknisk ansvarlig for bygget. Dette innebærer at 
naustet skal være i forskriftsmessig og forsvarlig stand samt oppfylle Steinset Økteren 
Hytteforening sine krav til estetisk standard.  Alt vedlikehold, samt oppgradering av 
sikkerhetsmessige eller estetiske grunner er et felles ansvar for de som er andelseiere 
og kostnadene skal deles likt mellom disse. 

Styret er ansvarlig for å tilse at naustet er tilfredsstillende forsikret med hensyn på 
brann, naturskade o.l. Kostnadene til forsikring inngår i felleskostnadene. Styret skal 
underrettes skriftlig om endring av adresse samt e-postadresse og mobiltelefon. 

§ 3 ANDEL 

Andelenes pålydende er fastsatt til kr. 5 000,-. Styret kan endre andelens verdi med 
basis i påkostninger og verdi av egeninnsats.  

§ 4 OPPTAK AV ANDELSHAVERE 

Opptak av andelseiere foretas på basis av Steinset Økteren Hytteforenings sitt 
register over bekreftet interesse for kanoplass. Det kan kun erverves én kanoplass pr. 
medlem/punktfeste. 
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Ved ønske om salg av andel skal styret motta skriftlig melding om dette og tilby 
andelen til medlemmer som har meldt sin interesse Medlem med tidligst meldt 
interesse har fortrinnsrett til plass. Er det ikke noen interessenter kan andelseier fritt 
søke å selge andelen blant medlemmene av Steinset Økteren Hytteforening. Styret 
skal motta skriftlig bekreftelse på endring av andelseier der dato for registrering, 
navn og adresse samt plass i naustet fremgår.  

§ 5 KANOPLASSER 

Andelseier som har dekket sine forpliktelser overfor KANONAUST har rett til plass for 
en kano/kajakk.  Valg av plass i naustet gjøres ved loddtrekning foretatt av styret. 
Bytte av plass kan avtales mellom andelseierne basert på en gjensidig skriftlig avtale.  

§ 6 ANDELSEIERNES PLIKTER 

Andelseierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser og plikter å 
rette seg etter de retningslinjer styret gir. Andelseierne forventes å bidra ved 
dugnader. Styret kan vedta å kreve betaling for manglende deltakelse ved større 
dugnader.  

Andelseierne forplikter seg til å holde det ryddig rundt naustet og rydde opp etter seg 
hver gang det har vært i bruk. Dette følges opp av styremedlemmet med ansvar for 
kanonaust. 

Felleskostnader beregnes årlig av styret og betales forskuddsvis av de personer som 
er registrert som andelseiere. Felleskostnadene vedtas av generalforsamlingen i 
Steinset Økteren Hytteforening hvert år. Styret har anledning til å belaste renter ved 
for sen betaling.  

§ 7 UTLEIE 

Utleie, utlån eller lignende av plass er ikke tillatt. All utleie skal skje gjennom styret. I 
slike tilfeller tildeles plass i henhold til reglene § 4. Andelseier som ikke skal benytte 
sin plass kommende sesong kan melde dette til styret. Styret kan disponere 
ubenyttede plasser for utleie.  

Ved utleie/utlån gis andelseier rett til å få refundert av leietaker/låntaker 
felleskostnader for sesongen. Andelseier står, uavhengig av utleie/utlån, ansvarlig for 
innbetaling av felleskostnadene overfor KANONAUST. 

§8 AVVIKLING AV NAUSTET 

Vedtak om avvikling av naustet kan fattes av Steinset Økteren Hytteforening sin 
generalforsamling etter reglene for vedtektsendringer. Naustet skal da tilbys 
grunneier vederlagsfritt. Dersom grunneier ikke ønsker å overta naustet er 
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andelseierne solidarisk ansvarlig for å fjerne naustet og sette grunnen tilbake til 
opprinnelig stand. Bestemmelsene er vedtatt av styret i Steinset Økteren 
Hytteforening på styremøte 15 august 2018. Bestemmelsene legges frem for 
generalforsamlingen i Steinset Økteren Hytteforening til informasjon. 
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Vedlegg 2; Avtale med grunneier 
 

 

Steinset Økteren Hytteforening 
 

 
Avtale mellom Guri Sørli (grunneier) og 

Steinset Økteren Hytteforening 
angående 

gapahuk og kanonaust 
 

 

Det inngås herved avtale om at Steinset Økteren Hytteforening gis adgang til å sette opp en 

gapahuk og et kanonaust som vist på skissen under: 

 

 
 

Oppsett av gapahuk og kanonaust forutsetter kommunal godkjenning. Oppbygning av 

gapahuk og kanonaust bekostes i sin helhet av Steinset Økteren Hytteforeningen og dens 

medlemmer. Oppbygningen gjøres som et sosialt tiltak i hytteområdet for å fremme 

samhold mellom hytteeierne og forenkle bruken av Økteren med kano/kajakk. Grunneier 

avstår fra å kreve noen økonomiske ytelser knyttet til denne avtale.  

 

Brukerne forplikter seg til å holde det ryddig rundt gapahuk og kanonaust og rydde opp etter 

seg hver gang det har vært i brukt. Dette følges opp av foreningens styremedlem med ansvar 

for gapahuk og kanonaust. 

 

Steinset Økteren Hytteforening er ansvarlig for at kanonaust og gapahuk er i forskriftsmessig 

og forsvarlig stand samt oppfyller normale krav til estetisk standard.  Alt vedlikehold er et 

felles ansvar for medlemmene og skal deles mellom disse. 

 

Vedtak om avvikling av kanonaust og/eller gapahuk kan fattes på Steinset Økteren 

Hytteforening sin generalforsamling. Kanonaust og/eller gapahuk skal da tilbys grunneier 

vederlagsfritt. Dersom grunneier ikke ønsker å overta naustet eller gapahuk er Steinset 

Økteren Hytteforening ansvarlig for å fjerne byggene og sette grunnen tilbake til opprinnelig 

stand.  

 

Rødberg ____/____________2018 

 

 

Guri Sørli       Øystein Sørbø 

Grunneier      Steinset Økteren Hytteforening 


