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Medlemmer:
Foreningen har 159 betalende medlemmer i adresseregisteret. Det er i denne perioden purret
på manglende betaling av kontingent. Det førte til XX antall betalende. Xx medlemmer fikk
status «passivt utmeldt» pga manglende betaling av medlemskontingent de siste to år.

Foreningsmedlemskap:
Roan hytteforening er medlem av Norges hytteforbund. Dette gir oss muligheten til å
elektornisk sende bladet «hytte og fritid» til våre medlemmer. I tillegg har medlemmer,
gjennom hytteforeningen, tilgang til rådgivning fra advokat.

Styrets arbeid:
Det er avholdt 4 styremøter. Forøvrig har styret diskutert via telefon og e-post.
Dette har fungert tilfredsstillende for styret.

Styret har det siste året ikke vært i samarbeidsmøte med Roan kommune. Leder beklager
overfor medlemmene at dette ikke er gjort.

Arrangementer
Årsmøtet ble den 23. mars avholdt i lokalene til Håndtverkerforeningen, Trondheim. 11
personer, derav 9 stemmeberettige møtte. Årsmøtet oppfordret styre til å legge det neste
årsmøtet til Roan kommune i håp om at flere medlemmer vil stille.

Sommertreffet ble med båt til det gamle fiskeværet Halten. Lars Inge Dahl var
sommertreffkomitee og reiseleder. Turen som gikk fra Roan havn med Bjørnør. Ca 50
medlemmer med familie fikk oppleve Halten på skoddefull dag. Men rolig vêr og god stemning
gjorde at turen likevel ble bra.

Vaffel på Møllestua. I September serverte hytteforeningen kaffe, saft og vaffler på Møllestua,
Bessakerfjellet vindpark. Omlag 50 – 60 besøkende var innom denne fine høstdagen.
Økonomisk gikk arrangementet i ett lite pluss. Men det viktigeste for styret var at vi på denne
måten kunne være litt mer synlig.

Informasjon:
I mai sendte styret informasjonsbrev til alle medlemmer.

Roans nytt har kommet med tre utgivelser i år. Roans nytt sendes normalt til alle medlemmer
i Roan hytteforening. Styret har påpekt ovenfor kommunen at Roans nytt er en viktig og
kjærkommen infokanal for våre medlemmer.



Nettsiden vår er med ujevne mellomrom oppdatert med artikler som anses som interessante
for medlemmene. Styret har fått svært lite tilbakemelding fra medlemmene om innholdet er
interessant. Iløpet av året har vi hatt 1.028 besøkende til nettsiden vår. 41 % av de
besøkende kommer tilbake en eller flere ganger. I forhold til året før så har antall besøkende
økt med ca 300. Og antallet returnerende besøk har økt med 6 prosentpoeng. Omlag
halvparten av de besøkende kommer fra trøndelag.

Økonomi:
Årsresultatet for 2011 ble kr 3.390,90, vi hadde budsjetter med et resultat på ÷ 1.500,-
Ved utgangen av året har Roan hytteforening en egenkapital på kr 92.116,71


