
 

 
 
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET LARVIKS HYTTEFORENING – 2. juli 2020.  

 

Møtested:   Romberggt 4. 

Møtetidspunkt:  2. juli 2020 Kl. 16.00 

Tilstede:   7 medlemmer. 9 påmeldte/2 forfall. 

 

Åpning:  

Thor Egil Nøstdahl ønsket hytteforeningens medlemmer velkommen. Det framkom ingen  

bemerkninger/ bemerkninger til innkallingen som var sendt ut på e-post og annonsert på 

Fagforbundet Larviks Facebookside. 

 

1.  Konstituering.  

 Forslag på møteleder: Thor Egil Nøstdahl  

 Forslag på sekretær: Marianne Mathiassen 

  

 Begge ble enstemmig valgt til henholdsvis møteleder og sekretær.  

 Dagsorden ble godkjent.  

 

2. Protokoll fra årsmøte 2019. 

Protokollen ble gjennomgått.  

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

3.         Årsberetning 2019.  

Årsberetningen ble gjennomgått.   

Vedtak: 

Årsberetningen ble godkjent med et tillegg: Lene Britt Johannesen deltok også i 

dugnadsgjengen. 

   

4.  Regnskap 2019.  

Hytteregnskapet ble gjennomgått. 

           Vedtak:  

Regnskapet ble godkjent med en merknad om at kasserer bes om å gjennomgå 

regnskapet med Hyttekomiteen. 

 

5. Budsjett 2020.  

Hyttebudsjettet for 2020 ble gjennomgått.  

Vedtak:  

Budsjettet for 2020 ble godkjent. Merknad ble satt om å be dugnadsgjengen ta høyde 

for manglende leieinntekter grunnet reiserestriksjonene.  

 

 



6.  Innkomne forslag.  

Det kom inn 3 forslag til årsmøtet i hytteforeningen.  

Forslagene ble drøftet. 

 

6.1      Endringer i vedtektene for Hytteforeningen 

 

Vedtak: 

A) Medlemskontingenten for hyttemedlemmer utgår. 

Alle medlemmer i Fagforbundet Larvik blir da medlemmer av hytteforeningen og kan 

leie hytta (dette gjelder alle typer medlemskap i foreningen).  

 

B) Hyttekomiteen foreslår å oppjustere utleieprisene med 20%. De nye satsene vil da 

bli kr 300,- pr døgn, og kr 1200,- for en hel uke. Påskeuken deles i to, fredag – onsdag 

og onsdag –mandag kr 1200,-. 

 

C) Hyttekomiteen foreslår at tildeling av hytta vil skje ved loddtrekning når det er flere 

interessenter. 

 

D) Det medlem som har deltatt på dugnader kan få benytte hytta vederlagsfritt en ledig 

helg pr år. Betalende leietaker har førsterett til leie. 

 

6.2      Utgifter til reise/mat ved avtalt dugnad 

 

     Vedtak: 

Utgifter til reise/ordinær mat dekkes av hytteforeningen ved avtalt dugnad, bestemt av 

hyttekomiteen. 

 

6.3       Ordlyden i vedtektene 

      Vedtak: 

Styret i Fagforbundet Larvik ser på vedtektene slik at de er i tråd med dagens vedtak i 

hytteforeningens årsmøte. Vedtektene skal vedtas endelig i styret i foreningen. 

 

Ordningen skal gjelde som en prøveordning i 3 driftsår med etterfølgende evaluering. 

Alle vedtakene skal gjelde fra 1.januar 2021. 
 

 

7.  Valg: 

            Medlemmer i hyttekomiteen 

            Kjell K. Jensen var på valg. 

 

            Vedtak: 

Kjell K. Jensen ble gjenvalgt for en ny to-årsperiode. 

 

Dugnadsgjeng for neste driftsår 

 

Vedtak: 

Thor Egil Nøstdahl, Kjell K. Jensen, Ingvild A. H. Larsen, Vigdis Sjøblom, Lene-Britt 

Johannesen og Ole Morten Kristensen. 

 

             



8.         Eventuelt. 

 

 Arbeid med bytte av septikløsning er startet. Utgiftene deles med fire andre naboer. 

 Ny takst /verdivurdering av eiendommen vil bli foretatt med hensyn på 

forsikringsverdiene.  

 Utleie av hytta har stoppet opp grunnet korona. Den vil åpnes igjen når 

karantenebestemmelsene etter sverigeopphold blir opphevet. 

 Det har oppstått problemer med at noen har ladet el-bil i ordinær strømkontakt på 

hytta. Dette kan være brannfarlig. Nærmeste ladestasjon er i Ed.  

 Leder takket dugnadsgjeng for godt arbeid i året som gikk. 

 

 

  

Larvik, 3. juli 2020 

Marianne Mathiassen 

Sekretær        

 

 


