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Styrets Beretning 

Kallandsklubben Hy4elag 2020 

Styrets sammensetning 2020-2021 

Valgkomiteen består av: 

Valgkomiteen har i oppgave å finne representanter Kl nye styremedlemmer før årsmøte avholdes.  Ny 
Valgkomite velges på årsmøte.  Styret har følgende nyvalgsintervall: 

Styret og Styrets arbeid 2020: 

Styret har avholdt i alt 5 styremøter og vært i jevnlig kontakt pr epost, telefon og annen digital 
kommunikasjon med hensyn Kl de saker som har kommet Kl styret. 

De fleste av årets dugnader og arrangement har vert avlyst også i år på grunn av Covid-19.   

Det har vert mindre dugnader på vei der enkelt grupper (kohorter) har utøvd forefallende 
arbeid i klubben. 

Styret har for det meste jobbet med henvendelser fra eier av 41/1 og hans advokat Helge Posner.   

Navn: Rolle: Epost:

Roy G. Middleton Styreleder Roy.middleton.rgm@gmail.com

Torill Sangolt Styremedlem - Økonomi ts@nokregnskap.no

Trond Åkernes Styremedlem og veilagsrep trond@midgardgruppen.no

Bente Boge Varamedlem bente.boge@mac.com

Torbjørn Rørvik Arbeidsgruppe torbjorn@rorvik.info

Kjell-Åge Kvamme Arbeidsgruppe kjeaak@online.no

Torbjørn Rørvik Valgkomiteens Leder torbjorn@rorvik.info

Njål Husøy Medlem njalhusoy@gmail.com

Styret: Periode 2020 2021 2022 2023

Leder 2 år Valg Valg

Styremedlem 
Økonomi

2 år Valg Valg

Styremedlem 
Veisjef

2 år Valg Valg

Varamedlem 2 år Valg Valg
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Styret har ei arbeidsgruppe bestående av Torbjørn Rørvik og Kjell Åge Kvamme, de har vert deltagere i 
de fleste styremøter og har assistert styret på en svært god måte.  Styreleder er svært takknemlig for 
den støben de har gib Kl styret i løpet av året.  Arbeidsgruppen jobber ucra et mandat gib Årsmøte 
2020 Kl å arbeide med konflikten vi har med eier av gnr 41 bnr 1. 

Styret har eber beste evne prøvd å holde medlemmene løpende informert vedrørende konflikten 
med eier av gnr 41 bnr 1.  Det er Kl Kder vanskelig å holde medlemmene oppdatert med informasjon, 
det ligger noe takKkk bak hvordan vi jobber med henvendelsene og svar fra/Kl eier av gnr 41 bnr 1 og 
hans advokat. 

Styret bruker Facebook og epost som kommunikasjonskanal Kl medlemmene.  Styret evaluerer Kl 
enhver Kd om Facebook eller epost er rikKg kanal for kommunikasjon, sensiKv informasjon deles ikke 
på Facebook men sendes pr elektronisk post.  Styret beklager om noen ikke mobar denne 
informasjonen fra styret.   

Kommunikasjon mellom hybelaget og eier av 41/1 har foregåb ca som illustrert under: 

 

Medlemmene skal ha fåb alle brev i denne kommunikasjonsrekken pr epost eller som oppslag på 
Facebook.   

Arbeidsgruppen orienterer Årsmøte under egen sak om fremdrieen i konflikten med eier av 41/1. 

Facebook: 

Styret ønsker at Facebook siden skal være en kanal som brukes Kl det hyggelige hybelivet vi har på 
Kalland.  Fiske skrytebilder, hestesko, dugnader og de.   

Veilaget: 

Årsmøte må drøee hvordan vi skal håndtere årsmøte for Veilag og Hybelag.  Jeg har forståb det slik at 
vi Kdligere har samlet årsmøte for Hybelaget og Veilaget.  Eier av 41/1 har en reb Kl å være medlem 
av veilaget (eber lovverket (veiloven) har alle brukere av vei reb Kl en stemme i veilag) 

Om eier av 41/1 utøver denne rehgheten er usikker.  Hybelaget er usikker på om han ønsker å sKlle i 
samme møte som hybelagets medlemmer.  Hans stemme i veilaget betyr lite, veilaget har uanseb 
flertall. Flere detaljer på debe dekkes av Torbjørn Rørvik på Årsmøte. 



Veilaget vart informert om at eier av 41/1 ønsket å kjøpe en tomt på klubben.  Denne tomten er 
lokalisert ved bommen.   

 

I skjøte på denne eiendommen (41/115) så kan eier vise Kl veireb Kl klubben og bruk av denne uten å 
delta på vedlikehold og kostnader forbundet med debe.  Debe var en kompensasjon som vart gib Kl 
eier av eiendommen da veien ble bygget over eiendommen.   

Veilaget ønsker ikke at denne rehgheten skulle Klfalle eier av 41/1.  En avstemning vart ucørt og et 
flertall av veilagets medlemmer gikk inn for kjøp av denne tomten.  Veilaget har nå 
organisasjonsnummer og står som eier av denne tomten.  Styret i Kallandsklubben står bak denne 
avgjørelsen.  Eiendommen har liten verdi, men vi kan se om vi kan sebe opp plahngen vår der eller 
lignende. 

Vi har samarbeidet med Olav Gammarsvik om brøyKng i Klubben.  Antall brøyKnger er ukjent, men 
faktura for brøyKng 2020-2021 inneholdt ikke ekstra brøyKng utover de 20 som er inkludert i avtalen 
på 10 000 kroner.  Olav Gammersvik har ubrykt interesse med å fortsebe brøyKng så lenge helsa 
holder.   



KontakKnformasjon eier av gnr 41 bnr 1: 

Ronny Lilletvedt. Ronny_lill@hotmail.com tlf: 909 12 382 

Vedlegg: 

Regnskapet for veilaget  

Regnskapet for Hybelaget 
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