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Leder Kai Olsen takket for tilliten ved å bli valgt. Per Arne Lien takket for seg og
avsluttet møtet.

Tretten 28. august 2022.

Ena Brekke BiØre Ørslien
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Proto kol I fra Årsmø tet 2022 i Våsj øen hyttegren d

LØrdag 28. august 2022,Havrebua på Stav, Tretten.

Årsmøtet var beslutningsdyktig i alle saker.

1. Åpning.
Leder Per Arne Lien ønsket velkommen

2. Konstituering av møtet
2.1 Det var totalt 22 stemmeberettigede.
2.2 lnnkallingen ble godkjent.
2.3 Sakslisten ble godkjent.
2.4 Per Arne Lien ble valgt til møteleder og Grete Krangsaaas Haaland til referent.
2.5 Ena Brekke og Bjørg Ørslien ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Styrets årsberetnin g for 202L/2022
Årsberetningen ble lest av Grete Krangsaas Haaland.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Til leggsi nformasjon til årsberetningen :

Per Arne Lien informerte om styrets arbeid med muligheter for omregulering av
VåsjØen hytteområde i forbindelse med innlegging av vann og utslipp av vann og
kloakk. Per Arne Lien og Trond Andresen har hatt møter med statskog,
Villreinnemnda og @yer kommune. Statskog og Villreinnemnda var positive til
styrets forespørsel .l Øyer kommune var dialogen ikke like positiv. Etter en samlet
vurdering besluttet styret å legge saken på «is».

Styret ble oppfordret til å arbeide videre med saken.

/stfjellveien:
Styret harvært i dialog med Østfjellveien angående rabattordninger på bomveien.
Prisen på enkeltreiser er Øktfra kr 50,- til kr 70,-. Saken er ikke ferdigbehandlet og
må fplges opp av det nye styret.

@yer turskiløyper: Anders Halstenstad går ut av styret, men har sagt seg villig til å

representere Våsjøen hyttegrend og rapportere til styret etter møter med Øyer
turskiløyper.

4. Årsoppgjør, regnskap og revisjonsberetning for 20201202L
Kasserer Mari Botterud redegjorde for regnskapet. Regnskapet er gjort opp med et
årsresultat påkr227 400. Våsjøen hyttegrend har kr 907 570 på konto.

Kasserer gjorde oppmerksom på at hytteforeninga er registrert i Grasrotandelen.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.


