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Medlemmer: 
Foreningen har 159 medlemmer i adresseregisteret. Det siste året har vi fått 8 nye 
medlemmer, 7 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 2 styremøter. Forøvrig har styret diskutert via telefon og e-post. 
Dette har fungert tilfredsstillende for styret. 
 
Samarbeidsmøte med Roan kommune: 3. mai 2013 Tilstede fra Roan kommune: Ordfører 
Jan Helge Grydeland, rådmann Michael Momyr, teknisk sjef Rune Torbjørn Knutzen Tilstede 
fra Roan hytteforening: Leder Svein J. Nilssen og styremedlem Lars Inge Dahl. Protokoll, med 
utfyllende kommentarer fra styret, ble sendt til våre medlemmer sammen med sommerbrevet. 

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

Arrangementer  
Årsmøtet ble den 20. april avholdt på Bjørnør Gjestegård. 9 stemmeberettige møtte, det er 5 
færre enn året før. Grunnet manglende kandidater til vervet som leder så ble denne saken 
utsatt til ekstraordinært årsmøte. 
Per Gipling holdt årsmøteforedrag om tilrettelegging av fritidsaktiviteter og utvikling av næring 
på Hongsand og omegn.

Ekstraordinært årsmøtet ble holdt i kantina til Optimera, Trondheim, 29. mai. 7 med  
stemmerett møtte. Svein J. Nilssen ble valgt som leder for ett år. Siden Nilssen allerede var 
valgt som styremedlem på det ordinære årsmøtet ble Bjørn Kristiansen valgt som 
styremedlem.

Sommertreffet: Den 27. juli reiste vi med Bjørnør til Halten. 48 medlemmer og deres familie 
reiste fra Roan havn. Ganske rolig vær men med tåke langs kysten. Ute på Halten var det 
omvisning på øya og i fyrlykta. I fiskemottaket ble det servert fiskesuppe og fiskeburger.



Vaffel på Møllestua. I September serverte hytteforeningen kaffe, saft og vafler på Møllestua, 
Bessakerfjellet vindpark. Omlag 100 besøkende var innom denne fine høstdagen. Økonomisk 
gikk arrangementet i balanse. Men det viktigste for styret var at  hytteforeningen på denne 
måten kunne være litt mer synlig. Denne dagen fikk vi også vervet tre nye medlemmer.

Div saker: 
Bussruter: Fra den 19. august 2013 ble det iverksatt nye bussrutet etter at AtB overtok 
administrasjonen av bussrutene. I de nye rutene som ble iverksatt var det ikke lenger mulig å 
reise med buss til Roan fra Trondheim med tidlig buss som før hadde avgang fra Tronheim 
sentralstasjon kl 08.00. På søndager var det heller ikke mulig å reise fra Nordskjør søndag 
ettermiddag. Alle andre dager starter bussen i Nordskjør, men på søndager startet den fra 
Sør-Roan skole.
Styret i Roan hytteforening kontaktet AtB og påpekte manglene i den nye ruten. Resultatet ble 
at nye ruter ble opprettet fra 01.01.14 slik at det igjen ble mulig å benytte buss til og fra Roan.

Mobildekning: Dette er en sak som har ble tatt opp igjen av Roan kommune etter uværet 
jul/nyttår 2012. De ble det på nytt avdekket manglende og ustabile forhold for bruk av 
mobiltelefon. I det årlige samarbeidsmøtet med Roan kommune ble hytteforeningen forespurt 
om våre medlemmers erfaring. Kommunen ønsket mer grunndata for bruk mot leverandør av 
telenettet, Telenor. Styret spurte våre medlemmer i sommerbrevet. Svarene som vi fikk er 
videreformidlet til Roan kommune.

Informasjon: 
I juni sendte styret informasjonsbrev til alle medlemmer (sommerbrev).

Bladet «Hytte og Fritid», utgitt av Norges Hytteforbund, sendes med e-post til våre 
medlemmer som har registrert den hos styret.
 
Roans nytt har ikke blitt utgitt 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 oppdateres jevnlig med artikler som omhandler nyheter i Roan. I 2013 har det 
aktivt blitt samlet inn nyheter og artikler som fortløpende er publisert på nettsiden vår. Trolig er 
dette den nettsiden som publiserer mest nyheter om Roan. 
Omlegging av stoffet til flere nyheter har ført til en økning i visning av sider med 99,6  % til 
4.941 visninger. Iløpet av året har vi hatt 2.306 besøkende til nettsiden vår, en økning på 
111 %. 

Økonomi: 
Årsresultatet for 2013 ble underskudd på kr 2.790,-, vi hadde budsjetter med et resultat på 
7.500,-. 
Ved utgangen av året har Roan hytteforening en egenkapital på kr 88.734, derav utgjør 
bankinnskudd kr 80.994,80, kontantbeholdning kr 115,-.

Trondheim mars 2014

Svein J. Nilssen Bjørn Kristiansen Lasse Walseth

Lars Inge Dahl Ella Troning
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