
 

STYRETS ÅRSMELDING 2018 FOR ROAN HYTTEFORENING 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles og individuelle interesser, 
samarbeide med Roan kommune, informere og veilede medlemmene, samt 
samarbeide med andre foreninger med sammenfallende interesser.  

Styret: 

Årsmøtet i mars 2018 besluttet at styret konstituerte leder selv, ettersom det 
ikke var kandidater som tok på seg ledervervet på selve årsmøtet. Styrets 
sammensetting har i perioden mars 2018 – mars 2019 vært slik: 

Leder: Bjørn Ivar Opheim, kasserer: Svein Nilssen, sekretær: Bjørn Kristiansen, 
øvrige styremedlemmer:Rigmor Sumstad og Tore Wist. Varamedlemmer: Kjell 
Grønning og Edgar Simavik. Tore Wist ble ved årsmøtet 2018 valgt til 
styremedlem for 2 år. I mai 2018 meddeler han av personlige grunner trekker 
seg fra styret og hytteforeningen med umiddelbar virkning. Han ble ikke erstattet 
i styret da varamedlemmene møter fast til styremøter. 

Det har i 2018 vært gjennomført 6 styremøter og ett årsmøte med etterfølgende 
medlemsmøte. Saker styret har behandlet: Forberedelse til årsmøtet 2018, 
aktivitetsplan for 2018, samarbeidsmøte med Roan kommune 18 juni, regnskap 
og utsendelse av kontingent, synliggjøring av hytteforeninga, kulturminneplan 
for Roan kommune, planlegging av 25-årsjubileum i 2018, Roan frivilligsentral. 

Årsmøte og medlemsmøte: 

01.mars 2018 ble det avholdt årsmøte med 27 personer til stede, av disse var 19 
stemmeberettigede. På det etterfølgende medlemsmøtet var jubileumsturen med 
MS Osenfjord 4.august til Stokkøya og Færingen Kro, en presentasjon av 
foreningas hjemmeside, og veien i Berfjorden. 

Medlemmer: 

Foreningen har 142 medlemmer i adresseregisteret. Det siste året er 12 
medlemmer utmeldt av ulike årsaker.  Vi har vervet 5 nye medlemmer.   

Utvikling av medlemstall 

År 2018 2017    2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Antall 142 149 150 151 142 159 159 157** 200 200* 

* 157 betalende ** inaktive medlemmer, ikke betalt siste to år, «passivt 
utmeldt» av styret. 



Nettside: 

Nettsiden vår oppdateres jevnlig med artikler som omhandler nyheter i Roan 
Kommune og artikler som kan være av interesse for våre medlemmer. Nettsiden 
har i 2018 hatt 10.085 sidevisninger Det er 3.020 færre i en året før. 77 
personer abonnerer på nyhetsbrev fra nettsiden, det er 12 flere enn året før. 
Tjenesten med nyhetsbrev er gratis. 

 

Økonomi: 

Medlemskontingent er foreningens viktigste inntektskilde. Driften av 
foreningen gav et overskudd på kr 4.273,75,-, kr 58,- mindre enn 
budsjettert. Foreningen har ingen kontanter. I banken er saldo pr. 31.12.18 
kr 76.830,82. I forhold til saldo pr 01.01.18 er det en økning i disponible 
midler på kr 18.210,-.  

 

Medlemsbladet:  

«Hytte og Fritid», fra Norges Hytteforbund, sendes elektronisk til medlemmer 
som har registrert sin e-post adresse hos styret. I tillegg er bladet tilgjengelig på 
vår nettside. Hytte og Fritid kommer med tre utgaver i året. 

Samarbeidsmøter med Roan kommune: 

Det er gjennomført ett møte med Roan kommune i 2018 den 18.06. På dette 
møtet stilte Bjørn Ivar Opheim og Edgar Simavik. Både ordfører Einar Eian og 
teknisk sjef Geir Ove Aune var representert. Referat fra møtene er lagt ut på 
nettsida vår. Styret vurderer at denne kontakten med kommunen er viktig, blant 
annet for at våre synspunkt kan komme fram til den øverste politiske og 
administrative ledelsen.  

Arbeidsprogram for styret: 

Utenom kontaktmøtet med kommunen har styret gjennomført følgende 
aktiviteter: 

• Hengt opp plakater med informasjon om hytteforeninga og oppfordring til 
innmelding på butikker, småbåthavner og andre informasjonsvegger i 
Åfjord og Roan.  

• Utsending av sommerbrev til medlemmene i juni. 
• 4.august gikk sommerturen til Åfjord med MS Osenfjord. 31 medlemmer 

med følge var med på en tur i fantastisk sommervær. Vi hadde med 
ordfører Einar Eian og varaordfører Jon Husdal som guidet på turen 
gjennom skjærgården og informerte om kommunesammenslåing. På 
Færingen kro fikk vi servert bakalao og kjøtt i mørket. Turen startet og 
sluttet på Bessaker. Videre tok vi en avstikker inn i Paulen og Skråfjorden.  



Etter det inn mellom Linesøya og Stokkøya og videre tilbake til 
utgangspunktet. Dette er et arrangement som krever mye arbeid og 
koordinering, og det er positivt med et slikt sosialt treff for medlemmene. 

• 25.august deltok vi med stand på Torgdagen ved herredshuset. Vi vervet 
medlemmer og satte opp beachflagg og infoplakat om Møllestua. 
Informasjon om dette arrangementet ligger også på nettsida. 

• 1.september hadde vi arrangement på Møllestua på Bessakerfjellet med 
salg av kaffe og vafler. Det var godt besøkt. Det var problemer med 
bommen og at denne ikke var oppe hele tiden under arrangementet. Det 
ble i 2016 laget en mal for gjennomføring av dette arrangementet med 
huskelister og beregninger for innkjøp osv. som forenkler planlegging og 
gjennomføring. 

Styret vurderer at det som er gjennomført av møter, informasjon og aktiviteter 
støtter godt opp under hytteforeningas formål. Nettsida er en vesentlig kilde til 
nyheter og informasjon, og driftinga av denne er en stor ressurs for foreninga. 

Trondheim 24.01.2019 

 

 __________________ __________________ __________________ 
 Bjørn Ivar Opheim Svein Nilssen Bjørn Kristiansen 
 leder kasserer sekretær 

__________________    
Rigmor Sumstad    
styremedlem  


