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2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

3. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

4. VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

1) Styrets forslag:

2) Innkalling via e-post 4 mai til hytteeierne, samt via nettsiden 7 mai.

3) Styret foreslår Tore Jarl Bråteng som møteleder og Alexander Valenzuela som 
referent

4) Årsmøtet velger to medlemmer til å undertegne protokollen



5. STYRETS BERETNING 2019 – HAFJELL/SØRLIA 1 HYTTEFORENING



6. REGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020 - RESULTAT

•Avviket i inntekter indikerer at vi 
må vurdere lavere budsjett for 
kommende periode.

•Summen av de positive avvik i 
kostnadssiden dekker opp for de 
manglende inntekter i 2019, og 
gir derved et positivt årsresultat.

•Avvikene i kostnadssiden er ikke 
varige, og det er klokt å ta 
hensyn til dette for kommende 
budsjettperioder. 



6. REGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020 - INNTEKTER

•Budsjett er basert på at 120 
enheter faktureres 9 100 i 
årsavgift

•Budsjett er basert på at 120 
enheter faktureres 1 300 i 
festeavgift.



6. REGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020 - KOSTNADER

•Store positive avvik innen 
vaktmester, vedlikehold vei og 
festeavgift bidrar til betydelige 
besparelser i 2019.

•Søppel og investeringer i 
gatebelysning er kostnader som 
overskrider budsjettpostene. 

•Vaktmesterkostnaden stabiliseres 
på avtalenivå i 2020.

•Det forventes lavere 
søppelkostnad i 2020 som et 
unntaksår.

•Siste del av oppgradering 
gatebelysning ferdigstilles i 2020.

•Budsjettert resultat 2020 tilsier 
behov av å øke inntekter for å 
skape balanse i 2021.



6. REGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020 - BALANSE



6. REVISORS BERETNING



6. REGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020 - RESULTAT

•Regnskap 2019 gjøres opp med 
et overskudd pålydende 6 921, 
som er 15 731 bedre enn 
budsjettert.

•Budsjett 2020 vedtas med et 
driftsresultat på minus 25 000, 
før finansposter. Dette som en 
følge av at inntektsnivåer for 
2020 er vedtatt i årsmøtet i 2019, 
samt at hoveddelen av 
kostnadene er avtalefestede og 
påkrevet for vår drift.

•Eierforeningen kan håndtere et 
slikt underskudd i en 
tidsbegrenset periode, men styret 
ønsker å varsle at man bør finne 
løsninger for å skape 
balanserende budsjett for 
kommende budsjettperioder. 



7. FASTSETTELSE AV ÅRSAVGIFT FOR 2021

Styret foreslår en økning i årsavgiften som skal bidra til balanse i den 

ordinære driften i kommende budsjettperioder.

Budsjett for 2020 som er vedtatt med et underskudd på 24 500 kr er i all 

hovedsak basert på stabile og avtalefestede inntekter og kostnader. 

Underskuddet på 24 500 kr delt på 120 deleiere utgjør ca. 205 kr.

Styret foreslår for årsmøtet å øke årsavgiften med 200 kr fra og med 2021.

Ny årsavgift vil da være kr 9 300. Merk at festeavgiften tilkommer.



8. SAKER FRA STYRET

Søppelhåndtering – gjøre reglene bedre kjent, ta ansvar for fellesskapet, senke kostnader

 Tre ulike kilder som kan medføre økte tonnasjer for vår regning:

 Eiere som kaster bygningsavfall, møbler, elektronikk, skiutstyr og annet avfall som IKKE skal kastes i vårt 
miljøtorg

 Eiere fra øvrige fritidseiendommer i Sørlia, som velger å stoppe hos oss

 Eiere fra området utenfor Sørlia, som velger å kaste i vårt miljøtorg 

 Styrets forslag til tiltak:

 Klar oppfordring til alle eiere om å ta ansvar for eget avfall som IKKE skal kastes i vårt miljøtorg

 Bedre og tydeligere merking – KUN husholdningsavfall!

 Fortsatt dialog med de øvrige eierforeningene om kartlegging og eventuell fordeling

 Dialog og oppfølging via vår nye vaktmester



8. SAKER FRA STYRET



8. SAKER FRA STYRET

Styret foreslår å lage et tillegg til våre vedtekter, hvor vi samler viktige vedtak fra årsmøter.

 Det skal inneholde vedtak fra tidligere årsmøter knyttet til kjøring og parkering på tunene, 

fargesammensetninger i tun, utskiftninger av vinduer og dører, taktekking, etablering av terrasser, 

samt informasjon om trefelling og de generelle utbyggingsmuligheter fra reguleringen i 2011.

Styret foreslår etablering av en effektiv og lett tilgjengelig kommunikasjonskanal; Facebook-gruppe

Oppdatering av kontaktinfo for eiere til styret



9. SAKER FRA MEDLEMMENE

Det er ikke mottatt noen forslag til årsmøtet fra eierne



10. BERETNING FRA INFRA



11. VALG AV NYTT STYRE

Styrevalg mai 2020 

Sittende: 

Kjell Mathisen S 19G (ikke på valg) og Tore Jarl Bråteng S 12E (ikke på valg) 

Valgkomiteens innstilling: 

Faste representanter: 

Per Kristiansen S 4H (gjenvalg for 2 år) 

Alexander Valenzuela S 19E (gjenvalg for 2 år)

Steinar Mørk S 6G (Ny – velges for 2 år) 

Vara: Styret mener det ikke er nødvendig med vara når vi har fem faste styremedlemmer. 



12. VALG AV REVISOR
13. ANDRE ROLLER/VERV

Revisor:

Thor Berger innstilles til gjenvalg for et år.

Andre verv: 

lnfra-komite: Knut VaImot S 15D innstilles til gjenvalg for et år.

Valg-komite: Dersom eierne ønsker en valgkomite må noen være villige til å 
være mdlemmer i komiteen.


