
R E F E R A T 
 

 
 

fra årsmøte i Skammen Hytteeierforening påsken 2014. 
 

Sted: Hytta til Rødsjø. 

Hytter til stede: 2 x Rødsjø, Buhaug, Solli og O. Løfblad 
 

 
1) Innkalling og saksliste ble godkjent.  

 
2) Som møteleder og referent ble valgt Ola Finstad og Gunnar A. Solli. 
 

3) Gjennomgang av saksliste og vegen videre 
 

a) Sti-prosjektet. Stien ferdigstilt. Det ble fremlagt oversikt over kostnader til 
sti og bruer. Total kostnad kr 81.771,- med tilskudd på kr 34.000,- Legger 
opp til dugnadshelg på forsommeren for vedlikehold.  

 
b) Utbedring av bru 1 ble utført 2013 med Tetli i i spissen med et flott 

resultat.  
c) Gapahuk. Til tross for en lovende start har prosjektet strandet noe uten at 

det skyldes vår innsats. Vi gjør et nytt fremstøt. Solli har tatt på seg å 

bidra i dette arbeidet. Det er kjøpt inn materialer og vi har fått saget 
materialer for en kostnad av kr 9-10.000,-. Verran kommune har bevilget 

tilskudd men dette betales ikke ut før ferdigstilling slik at vi håper å få 
ferdigstilt gapahuken. 

d) Åpning av Verraparken. Hytteeierforeningen var invitert til åpningen. Leder 

møtte til middag og sammen med Ola deltok de på festforestilling. Flere 
hytteeier var forspurt men hadde ikke anledning til å møte.  

e) Regnskap. Som besluttet på årsmøtet i 2013 legges det ikke frem 
regnskap. På konto har vi i dag ca 3.000,-. Største utgiftspost er brøyting 
og sporkjøring men i så måte vil vinteren 2013/14 måtte gi en positiv 

effekt på regnskapet. 
f)  For å få betalt løpende utgifter til stiprosjektet og brøyting/spor ble det 

utsendt en faktura på e-post i januar på kr 1.000,-. En del har betalt og 
øvrige oppfordres til å betale så fort som mulig. 

g) Årets gaukrenn ble avlyst grunnet dårlig vær. Klepp og Bakken gir seg 

ikke og prøver igjen neste år.  
 

2) Valg  
 

 Marit Buhaug tok gjenvalg som leder, Aasberg går ut av styret og inn 

kommer Tor Arne Bakken som styremedlem. Ole Løfblad fortsetter som 
kasserer.  

 
Lite oppmøte på årsmøtet men vi som møtte hadde en trivelig stund .  

Møtet slutt.  
 

 


