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Sak 1, Dagens styre
Dagen styre har bestått av Oddvin Øvrelid (leder) Stig Wigum (ansvar nettside) Jon Moen, Paul
Arne Møllenhus, Dagfinn Mogstad, PK Øye og Bjørn Fiske. Dagens styret har hatt en «flat struktur»
hvor ansvar og arbeidsoppgaver har blitt delt.
Sak 2, Foreningens økonomi
Foreningens økonomi anses som god. Vi har derfor ønske om å holde lav medlemsavgift.
Foreningen har i dag et beløp på 29.540,27 (Revidert) på konto. Vi ligger i dag på 43 medlemmer.
Sak 3, Foreningens status og satsning
Styret ønsker å jobbe å gjøre Vindøldalen for en god plass å være og en møteplass for oss som
brukere av dalen. Vi har en flott og aktuell hjemmeside og fotokonkurranse, vi bidrar på dugnader,
ut setning av benker, og vi arrangerer skirenn om vinteren og grillfest om sommeren. Vi arrangerer
felles fjelltur til Snota i år, og er en naturlig samarbeidspartner i dalen.
Sak 4, Endring fra Hytteforening til Velforening
Foreningen ønsker å være en felles plattform for brukere av Vindøldalen. Vi har gjennom årene
sett at «Hytteforeningen» er en begrensning av mulig aktivitet i dalen, og det hadde vært bedre
om vi omorganiserte foreningen til en Velforening. Vi tror at det vil kunne åpne for mer samarbeid
og bedre relasjoner med Grunneiere, Veglag , Turistforening, idrettslag og andre lokale
samarbeids partnere. Styret ønsker at dette vedtas , vedtekter endres, og gjennomføres av det nye
styret.
Sak 5, Nødvendige vedtekts endringer
Foreningen ser at endring til velforening gir mulighet for nye deltagere i foreningens styre. Før var
det ikke mulig for grunneiere og folk uten hytte å være med, men dette ønsker vi nå å endre
vedtektene på, slik at nye krefter slipper til. Styret ønsker derfor tilslutning til forslaget om å endre
vedtekter i tråd med dette ønske.
Sak 6, Presentasjon & valg av nytt styre
Styre: Stig Wigum, Eivind Wiig, Daniel Zwick, Elinor Bolme, Kjersti Haugen Stangvik, Ove Magne
Aasen. Vara: Hanne Sæther og
 Oddvin Øvrelid Kontroll komite: Paul Arne Møllenhus og Dagfinn
Mogstad Revisjon: Styret håper at Fiske & Hansen fortsetter.
Det forutsettes at det nye styret konstituerer seg selv.

Sak 7, Diverse/innspill fra medlemmer

