
Styremøte i HHF tirsdag 19. januar 2016 
kl. 19.00 i Statens Hus. 

 
Til stede: Paul Harald Pedersen, Bente Johansen, Grete Ramberg, Arve Lindstrøm, Torbjørn Kilås 
Bjørn Kalmar Aasland hadde meldt forfall 
 
 

 
Sakliste:  
 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
2. Godkjent referat fra styremøte HHF den 19. november 2015.  
3. Inngåelse av avtale med Kreditorforeningen om innkreving av (inkassovarsel) ikke betalte 

parkeringsbøter, jfr. vedlagte kontraktformular.   
4. Møte med Verran kommune en av dagene 12. – 20. februar d.å. Hvilke saker skal HHF 

kommunisere med kommunen i dette møtet? .   
5. Festekontraktformular og etablering av festeavgift for naust ved Hørdin, Jfr. vedlagte 

festekontraktformular og sak i møte i HHF den 19. november f.å 
6. Status oppfølging av rehabilitering og fornying av rekkenaustene og rekkenaustområdet - 

Møte med de Rodeansvarlige.  
7. Søknad om tilskudd til oppkjøring av skiløyper ved Hørdin denne vinteren.  
8. Status økonomi. 
9. Eventuelt.   

 
 
  



 
1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Godkjent 
2. Godkjent referat fra styremøte HHF den 19. november 2015.  

Godkjent 
3. Inngåelse av avtale med Kreditorforeningen om innkreving av (inkassovarsel) ikke betalte 

parkeringsbøter, jfr. vedlagte kontraktformular.   
Avtaleformular er oversendt til styre i forkant av møtet, og etter en gjennomgang på 
styremøtet er det enighet om at avtalen kan signeres. Alle ubetalte parkeringskrav blir 
oversendt til Kreditorforeningen. 

4. Møte med Verran kommune en av dagene 12. – 20. februar d.å. Hvilke saker skal HHF 
kommunisere med kommunen i dette møtet? .  
Gjennomgått forskjellige punkt som bør være tema 

5. Festekontraktformular og etablering av festeavgift for naust ved Hørdin, Jfr. vedlagte 
festekontraktformular og sak i møte i HHF den 19. november f.å 
Det blir sjekket med advokat om hvilke regler vi må forholde oss til og korrekt utfylling av 
skjema. 

6. Status oppfølging av rehabilitering og fornying av rekkenaustene og rekkenaustområdet - 
Møte med de Rodeansvarlige.  
Utsettes til neste styremøte 

7. Søknad om tilskudd til oppkjøring av skiløyper ved Hørdin denne vinteren.  
Det sendes søknad om tilskudd, lik søknad fra i fjor 

8. Status økonomi. 
Gjennomgang revidert regnskap og budsjett for 2016-2017. 
God beholdning. 

9. Eventuelt.  

 Morten Kilås tildeles et parkeringskort som et honorar for å ha kjørt flere turer til 
Hørdin og slått strøm av/på (for å restarte WEB-camera) 

 Årsmøte 
Valgkomiteen har fått beskjed om å starte opp med å finne kandidater inkl 
festkomite til sommerfesten. 
Arve Lindstrøm henger opp  plakater på Prix Malm 
Årsmøte er søndag 6. mars 2016 kl 1700 på Rødekorshuset 

 Neste styremøte 
06.03.2016 kl 1500 på Malm «Rødekorshuset» 

 Gebyr på ekstra porto på purring av parkeringsgebyr, og medlemskontingent kr 30 
pr purring 

 
 
 


