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Medlemmer:

Foreningen har 142 medlemmer  i adresseregisteret. Det siste 
året har vi fått 3 nye medlemmer og 8 medlemmer har meldt 
seg ut.    

Foreningens 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 4 styremøter i perioden, i tillegg har 
styret diskutert via epost og telefon.  Dette har fungert 
tilfredsstillende for styret.



Samarbeidsmøte med Roan Kommune:                                  
14.mars 2014 Tilstede fra Roan Kommune, ordfører Jan Helge 
Grydeland, varaordfører Randi B Andersen, rådmann Roy 
Bjarne Hemmingsen, sektorleder Rune T Knutsen, fra Roan 
Hytteforening leder Svein  J Nilssen (referent). Referat fra møte 
ble sendt alle medlemmer sammen med sommerbrevet.             
Sommerbrev: Ble sendt til alle våre medlemmer pr. post i 
slutten av  juni 2014. Det inneholdt status på styrets arbeid, 
vedlegg spørreundersøkelse ”hyttedøgn” og referat fra møte 
med Roan Kommune.  

Arrangementer

Årsmøte ble holdt 17.04.2014 på Vik-Bessaker skole, oppmøte 
18 personer, stemmeberettiget 11 personer. Vanlige årsmøte 
saker ble behandlet. Sigurd Larsen holdt foredrag om 
fiskefestivalen på Bessaker og viste lysbilder. 

Sommertreff: 16.august reiste vi med Osenfjord med avgang 
fra Bessaker og Roan til Almenningen og Været, 36 personer 
deltok.  Dagen opprant med et fantastisk vær, og Roan 
hytteforening har da virkelig mange spreke medlemmer, det fikk
vi  sett da  mange av turdeltakerne klatret til topps i 
marmorbruddet på Almenningen.  Videre tok Osenfjord oss til 
Ansteinsundet hvor det var enkel servering på ”Johnbrygga”, 
noen tok også en tur til ungdomshuset på øya og fikk  komme 
inn og se.

Vaffel på Møllestua : 13. september serverte hytteforeningen 
kaffe, saft og  vaffel på Møllestua, Bessakerfjellet vindpark, 
denne dagen var kun 17 personer innom.

Toilldag på Straum: I år hadde vi stand på ”Toilldagen” på 
Straum,  hvor vi fikk pratet med folket som var til stede, og vi 
fikk et  nytt medlem.



Div saker:

Mobildekning er en sak som går igjen og blir tatt opp med 
Roan  kommune om att og om att, om mobildekningen blir 
bedre er noe usikkert.                                                                  

I år er det også vedtatt at det blir eiendomsskatt i Roan 
Kommune.

Her følger hytteforening med på utviklingen i prosessen med 
innføring av eiendomsskatt

Informasjon

Sommerbrev er sendt til  alle medlemmer pr. post i juni 2014. 

Bladet ”Hytte og Fritid” sendes elektronisk til være medlemmer, 
som har registrert sin e-post adresse hos styret.

Nettsiden oppdateres jevnlig med artikler som omhandler 
nyheter i Roan Kommune og artikler som kan være av interesse
for våre medlemmer. Nettsiden har i 2014 hatt 6.257 
sidevisninger, 1.316 flere en året før. 62 % besøkte siden for 
første gang mot 48 % i fjor. 38 % besøkte nettsiden vår flere 
ganger. 15 personer abonnerer på nyhetsbrev fra nettsiden, 
tjenesten er gratis.  



Økonomi:

Årsresultat for  2014  ble underskudd på kr 16.794,-

Ved  utgangen av  året har Roan Hytteforening en egenkapital 
på  kr 72.218,- bankinnskudd  kr  69.118,- og  kontanter  
kr  115,-.

Trondheim  1. mars 2015

Ella M Troning           Svein J Nilssen          Bjørn Kristiansen

           Lars Inge Dahl                             Lasse Walseth               

                                                                                               

       


