
 

 

Sakliste årsmøte Oftenåsens venner  

 

Sted: Peilehytta  

Tid: Onsdag 23. mars 2022 kl. 18:00 

 

Sakliste 

Åpning ved leder 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av sakliste 

3. Konstituering 

• Valg av møteleder 

• Valg av referent 

• Valg av to til å signere protokoll 

4. Behandling årsmelding 

5. Behandling regnskap 

6. Innkomne forslag 

7. Valg 

 

Vel møtt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsmelding  

Oftenåsens venner 
 

 

For aktiviteten i 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrets sammensetning 

Leder:   Kristine Svendsen  

Kasserer:  Asle Øksnes 

Styremedlem:  Svein Olav Bruun 

Styremedlem:  Hans Jakob Rostad 

Styremedlem:  Arnfinn Kolberg 

 

Revisor: Lisbeth Valstad 

Valgkomite: Odd Arve Barnes og Asbjørn Mathisen 

 

Styrets arbeid 

Årsmøte i 2021 ble avholdt 23. august og derfor er årsmeldingen avkortet.  

Det er avholdt 3 styremøter og 30 saker er behandlet.  

Styret har behandlet ordinære saker samt hatt fokus på videreutvikling av Oftenåsens venners 

arbeid. Styret har organisert arbeidet i arbeidsgrupper med følgende ansvarsområdet:  

Svein Olav Bruun: Stier 

Hans Jakob Rostad: Drift av Peilehytta 

Asle Øksnes: økonomi/ markedsføring 

Kristine Svendsen: Vedlikehold uteområdet/ toalett 

 

Peilehytta har høsten 2021 blitt renovert med nytt kjøkken og påbygg og nytt sanitæranlegg er 

ferdigstilt. Det har vært lagt ned en enorm dugnadsinnsats gjennom fysisk arbeid, men også 

samarbeidsavtaler med støtte fra næringsliv og offentlig støtte. Dette har ført til at Oftenåsens 

venner har en sunn økonomi tross store investeringer i 2021.  

Kjøkken: Hele kjøkkenet er renovert med ny innredning, varme i golvet og etterisolering. Dette har 

ført til stor forbedring. SparBygg har stått for dette arbeidet. 

Påbygg: Like før jul sto påbygget ferdig. FuglesangDahl har stått for oppføring samt stor 

dugnadsinnsats fra flere. Påbygget er på 20 kvadratmeter og gir mange flere sitteplasser til de som 

tar turen opp.   

 

Takk til både SparBygg og FuglesangDahl som har gjort en kjempejobb.  

 

I oktober sto brystkreftforening i Steinkjer for rosa belysning ved uteområdet på Oftenåsen. Det ble 

godt synlig. 

Under TV-aksjonen ble det arrangert natursti med inntekt til aksjonen. Næringslivet stilte med 

premier som ble trukket i etterkant.  

Oftenåsen ble også benyttet i forbindelse med Pride i Steinkjer. Dette var det Rød Tråd som sto for.  

 

Nye prosjekt som har startet opp, men ikke ferdigstilt er skiltprosjekt i hht. Nasjonal standard samt 

stiprosjekt Godt Tilgjengelig fra Skotvoldgruva til Storaune.  

 

Vertskap: Oftenåsens venner har en solid bemanning til vertskap. I hovedsak har hver enkelt en vakt 

pr. år. Dette gir en god inntekt til Oftenåsens venner, og vi ønsker å takke alle som stiller opp.  

 

 

 



Sak 5. Regnskap – Legges frem på årsmøte 

 

Sak 6. Innkomne forslag 

Styret foreslår endring av logo til Oftenåsens venner 

Oftenåsen har vært i stor utvikling de siste årene, og logo bør symbolisere i større grad Peilehytta. 

Stolen er blitt særdeles godt kjent, både blant besøkende og gjennom markedsføring i sosiale medier 

og medieoppslag.  

En logo med «stolen» vil være en identitet for Oftenåsen.  

 

Styrets Innstilling.  

Logo endres til følgende (se under) figur på stolen kan benyttes i flere farger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 7. Valg 

 

Leder Kristine Svendsen  på valg  1 år 

Medlemmer 

Asle Øksnes    Ikke på valg  1 år igjen 

Hans Jakob Rostad  Ikke på valg 1 år igjen 

Svein Olav Bruun   Ikke på valg 1 år igjen 

Arnfinn Kolber   på valg  2 år 

 

Varamedlemmer 

To personer velges for 2 år 

Revisor 

Lisbeth Valstad   på valg  2 år 


