
 

MEDLEMSMØTE/ 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

TEMA: HYTTENE 
 

Dato: 6.mars 2017 

Sted: Bjønnesåsen, Nøtterøy 

 
21 medlemmer møtte, 21 hadde stemmerett 

Leder Anneliese Anderer-Burhenne ønsket velkommen 

• Åpning, og godkjenning av innkallingen 

Vedtak: Innkallingen godkjent 

 

• Konstituering 

Styret foreslår følgende: 

➢ Møteleder: Gunn Elisabeth L. Hübner 

➢ Sekretær: Runa R. Tonheim 

➢ To til å underskrive protokollen: Else Holbæk og May Elisabeth R. Hanssen 

➢ Tellekorps: Else Holbæk og May Elisabeth R. Hanssen 

              Vedtak: Styrets forslag godkjent 

 

• Møteleder innledet så selve møtet, og forklarte hvorfor foreningen har innkalt til 
dette møtet. 

➢ Styret ønsker å selge en av hyttene fordi begge hyttene går med underskudd, 
noe som tærer på økonomien til fagforeningen. 

➢ Kasserer Eva Sværd og hyttesjef Jørgen Pedersen informerte mer om 
økonomien, og vedlikehold av hyttene. 

➢ Styret foreslår å selge Meheia, da denne mangler en del fasiliteter. 

➢ Gjennomgikk regnskapet for 2016 for Meheia – litt lavere forsikring for 2017 
enn vist i regnskapet. 

➢ Innspill: 



▪ Utleieansvarlig har problemer med å følge opp innbetalingene fordi 
hun ikke har mottatt kontoutskrifter. 

▪ Leieinntektene stemmer ikke med regnskapet – bør være ca. kr 2000,- 
mer for 2016. 

▪ Meheia ble ikke leid bort i sommerferien 

 

• Møteleder: Vi må ha rutiner for kontosjekk. 

➢ Grunnen til at vi velger å selge Meheia, er at Gautefall er en mer solid hytte. 

➢ Det er lån som skal betales. Styret har hatt dette som tema i flere år. Vi har 
ikke økonomi til å beholde begge hyttene. 

➢ Hyttene fikk i utgangspunktet kr 20.000,- hver i tilskudd i året. Fra 2010 gikk 
tilskuddet ned til kr 10.000,- til hver hytte.  

➢ Fra 2016 ble tilskuddene kuttet ut, men foreningene betalte alle regninger. 
Leieinntektene dekker ikke utgiftene.  

➢ Lån finansierer lån. 

➢ Salgssummen vil bli brukt til: 

▪ Å betale ned hyttenes felleslån på kr 276.684,-, slik at Gautefall blir 
gjeldfri. 

▪ Sette av penger til påkomne utgifter på Gautefall. 

▪ En del av pengene vil gå tilbake til foreningen, for å komme   
medlemmene til gode. 

▪ Meheia har selveiertomt, noe som drar opp prisen. I dette området går 
tilsvarende hytter for ca. kr 700.000,- til kr 1.500.000,-. 

• Innspill: 

➢ Ønskelig med mer synlig info om hyttene. Kan det reklameres mer? 

▪ Svar: Medlemsansvarlig sender ut infofolder der hyttene er omtalt, til 
alle nye medlemmer. 

▪ Svar: En må også være litt aktiv selv – vi har både hjemmeside og 
facebookside. 

▪ Svar: Vi kan forsøke med ny hytteinfo til å henge opp på 
arbeidsplassene, men det er ikke alle steder det er like greit å få hengt 
opp info. Men på de fleste arbeidsplasser får vi henge opp info, evt. 
vår egen infotavle. 

▪ Svar: Utfordringer med å nå alle på mail. 

▪ Svar: Hyttene blir også nevnt på medlemsmøter. 

▪ Svar: Infofoldere blir tatt med ut på arbeidsplassbesøk. 

▪ Svar: Mye info rundt vinter- og påskeferiene. 

▪ Svar: NYTT: Nære familiemedlemmer kan også leie hyttene. 



• Svar: Kan pensjonister være interesserte i å bruke hytten(e) mer i ukedagene? Hva 
tenker så medlemmene om saken? 

➢ Mange synes det er trist at en hytte må selges, ønsker å beholde begge. 

➢ Iflg. Pensjonisttillitsvalgt er hennes medlemmer for å selge en av hyttene, for 
å rette opp økonomien litt. 

➢ Vi må tenke på at mye medlemspenger er brukt på hyttene. 

➢ Hva kan salgsprisen bli? 

 

• AVSTEMMING:  

Medlemmene fikk spørsmål om de ville ha skriftlig avstemming – ingen ønsket det. 

Møteleder ba om at styret fikk fullmakt til å selge Meheia. 

21 avlagte stemmer:17 for å selge, 3 var imot, 1 stemte blankt. 

Vedtak: Fagforeningen Øyene selger hytta på Meheia. 

Det vil ta en stund før salgsprosessen iverksettes. Vil bli varslet i god tid. 

Det ekstraordinære årsmøtet avsluttes. 

 

MEDLEMSFORDELER: 

Vår nye nestleder har innhentet et tilbud på Ranten Hotell på Nesbyen. 

Alle medlemmer i Fagforbundet Øyene får 15 % rabatt på overnatting. 

Medlemsbevis i Fagforbundet må medbringes. 

 

HTV GUNN ELISABETH:  

GE ønsket å informere om sin status: Hun har vært 50% sykemeldt siden september, og vil 
nok bli så også i noen måneder fremover.  

I de 50 % hun er sykemeldt, er det nå sendt inn søknad om at Runa R. Tonheim, som nå har 
20 % frikjøp som HTV, også får disse 50 % - totalt 70 % frikjøp som HTV, frem til GE er tilbake. 

HR-sjefen er kontaktet, og har forståelse for denne situasjonen, og støtter forslaget.  

Iverksettelsen er avhengig av hvor raskt en finner en vikar for Runa på hennes arbeidsplass. 

 

Det kom et ønske om en oversikt over når de hovedtillitsvalgte både på Tjøme og Nøtterøy 
er tilstede på kontorene.  Dette er vanskelig å få til, da arbeidsdagen til en HTV er 
uforutsigbar. Send SMS eller mail for å avtale et møte. 

Ref.: Runa R. Tonheim 

 

………………………………………………………                                  ……………………………………………………… 

                   Else Holbæk                                                                  May Elisabeth R. Hanssen 


