
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

KVS & Løypelaget



AGENDA KVS

 Agenda KVS:

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Godkjenning av protokoll fra forrige møte

4. Årsrapport KVS

Årsrapport Heivegen

5. Valg

6. Innkomne forslag



5 Valg – KVS sekretariat

• Sekretariatet for KVS. (Sekretariatet har til nå hatt følgende sammensetning: 

Anstein Hagen (Holmvatn), 

Carl Petter Benestad (Huvtjønnleiken), 

Dag Haraldsen (Stemtjønn). 

 Carl Petter selger sin hytte og må derfor erstattes i KVS sekretariat.

Anstein Hagen og Dag Haraldsen er på valg og stiller sine plass til rådighet. men kan ta 

ett år til dersom ingen andre forslag.

 Vi trenger derfor nye kandidater til KVS sekretariat.



5 Valg – Styrerepresentant for Heivegen

• Representanter til styret for Heivegen Innværende år har dette vært:

Faste representanter:

1. Rune Nilsen Stemtjønn hyttegrend

2. Thor Furuvald Holmvatn hyttegrend

3. Hans Jakob Edvardsen Langmyrtjønn/Hellebrotet

 NB: alle er på valg i år, men kan ta gjenvalg dersom ingen andre kandidater 

melder seg



5 Valg – Vararepresentant for Heivegen

 Vararepresentanter:

 1. Reilly Solhaug Stokkosen hyttegrend (Tar gjenvalg)

 2. Geirr Midgaard Huvtjønnleiken hyttegrend(Tar gjenvalg)

 3. Carl Petter Benestad Huvtjønnleiken hyttegrend 

(tar ikke gjenvalg, må ha forslag til ny vara)



5 Valg – Revisor for hytteierne i 
Heivegen

 Revisor for hytteeierne:

 Bjørn Reime Hellebrote hyttegrend



6 Innkomne forslag

 Sak fra Hellebrote & Langmyrtjønn vel lag

- Saken går på bruk av utelys på hytter ( Det som i dag fint kalles ``lysforurensing `` ) 

Det vi kan gjøre i denne sammenheng og som også ble presisert på vårt årsmøte er å 
«oppfordre» hytteeiere i denne saken. 

Stikkord i denne forbindelse er: 

- Trenger man lys på hytta når man ikke er til stede på hytta

- Slå av utelys på natten 

- Hvis man skal montere nye utelys, velg lysarmatur som kun lyser opp/ ned eller kun ned ( 
ikke ut til siden som eldre lysarmaturer gjør ) 


