
Styrets årsberetning for 2012 
 
Styrets sammensetning: 
Leder : Svein J. Nilssen 
Kasserer : Lasse Walseth 
Styremedl : Bjørn Lunde 
Styremedl. : Lars Inge Dahl 
Styremedl. : Ella Troning - ny
Varamedl. : Liv Ingdal - ny

 
Valgkommite: Trond Ove Dahl og Lars Inge Dahl 
 
Revisor:  Lise Aalberg
 

Medlemmer: 
Foreningen har 159 medlemmer i adresseregisteret. Det siste året har vi fått 3 nye 
medlemmer, ingen medlemmer meldt seg ut. 

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

Styrets arbeid: 
Styremøter: Det er avholdt 3 styremøter. Forøvrig har styret diskutert via telefon og e-post. 
Dette har fungert tilfredsstillende for styret. 
 
Samarbeidsmøte med Roan kommune: Leder hadde møte med Roan kommune den 
21/2-12. Foruten ordfører og rådmann deltok også ledere for de ulike etatene i kommunen. 
Protokoll, med utfyllende kommentarer fra styret, ble sendt til våre medlemmer sammen med 
sommerbrevet. 

Sommerbrev: Ble sendt til alle våre medlemmer pr post i mai. Det inneholdt en status på 
styrets arbeid og omtale om planlagte arrangementer.

Arrangementer  
Årsmøtet ble den 28. april avholdt i Straum ungdomshus, Roan. 14 stemmeberettige møtte, 
det er tre flere enn året før. Ordfører Jan Grydeland holdt årsmøteforedrag. Etter møtet ble 
det servert rømmegrøt.

Sommertreffet, en gå-tur langs «Gamle Kiransvei» var planlagt til 11. august. Grunnet liten 
påmelding til turen ble arrangementet avlyst.

Vaffel på Møllestua. I September serverte hytteforeningen kaffe, saft og vaffler på Møllestua, 
Bessakerfjellet vindpark. Omlag 100 besøkende var innom denne fine høstdagen. Økonomisk 
gikk arrangementet i ett lite pluss. Men det viktigste for styret var at vi på denne måten kunne 
være litt mer synlig.

Informasjon: 
I mai sendte styret informasjonsbrev til alle medlemmer (sommerbrev).
 
Roans nytt har kommet med en 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 og potensielt nye medlemmer.  



 
Nettsiden vår er med ujevne mellomrom oppdatert med artikler som anses som interessante 
for medlemmene. Styret har ikke fått tilbakemelding fra medlemmene om innholdet er 
interessant. Iløpet av året har vi hatt 1.069 besøkende til nettsiden vår, en økning på 6,5 %. 
50 % av de besøkende klikket inn på siden to eller flere ganger. Omlag 70 % av de 
besøkende kommer fra Trøndelag. 

Økonomi: 
Årsresultatet for 2012 ble kr ÷687,41, vi hadde budsjetter med et resultat på ÷ 2.700,-. 
Ved utgangen av året har Roan hytteforening en egenkapital på kr 89.938,98, derav utgjør 
bankinnskudd kr 88.946,80, kontantbeholdning kr 108,-.

Trondheim mars 2013

Svein J. Nilssen Bjørn Lunde Lasse Walseth

Lars Inge Dahl Ella Troning


	Styrets årsberetning for 2012
	Medlemmer:
	Forenings-medlemskap:
	Styrets arbeid:
	Arrangementer
	Informasjon:
	Økonomi:



