Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i
Lesjaskog Heimrast
Organisasjonsnummer: 913000897
1. Åpning
På grunnlag av innkalling av 12.06.2018 ble ekstraordinært årsmøte i Lesjaskog Heimrast åpnet
den 28.06.2018 klokken 1930.
Sted: Kafe Lunt, Bjorli
Følgende eiere i Lesjaskog Heimrast var til stede:
Knut Krokrud
Stein Inge Bjorli
Hallvard Doseth
Eivind Bakken
Frank Mølmen
Petter Skotte
Steinar Skotte
Per Stueflotten
Mikal Mølmen
Arild Mølmshaug
Per Øven Øverli
Torkjell Torsgård
Dag Enebo
Per Michael Thøring
Jørn Sæther
Følgende eiere i Lesjaskog Heimrast var representert ved fullmektiger:
Gro Irene Mølmen ved Dag Enebo
Per Einbu ved Per Øven Øverli
Ingunn Enstad ved Hans Enstad
Harald Nystuen ved Steinar Skotte
Paul Lien ved Arild Mølmshaug
Samlet er 32,8997% prosent tilstede på møtet.
I Tillegg møtte Sekretær Per Inge Skotte. Og Mariann Skotte som ektefelle til Steinar Skotte.
2. Valg av møteleder m.m.
Knut Krokrud ble valgt som møteleder. Per Inge Skotte ble valgt som protokollfører.
Per Øven Øverli, Per Stueflotten ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling
Innkalling er utsendt på e-post til de med kjent adresse og ved oppslag på butikkene på Bjorli,
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Lesjaskog og Lesjaverk i tillegg til annonse i Vigga 14. juni.
Arild Mølmshaug hadde ikke fått innkalling på e-post, var og sikker på at plakat ikke var oppslått
på Lesjaskog den 14. juni. Jørn Sæther påpekte at sakslista var mangelfull. Per Stueflotten var
kritisk til hastverket i prosessen. Mikal Mølmen etterspør om styret er enstemmig i saken, noe
leder bekrefter. Etter disse meningsutvekslingene omkring innkalling og sakliste ble møtet
erklært for lovlig satt, (sameierne ble igjen minnet på hvor viktig det er å melde endringer i
adresse og e-post til sekretær/ regnskapsfører)
4. Bygging av hytte i Mølmsbotn
Leder i Lesjaskog Heimrast, Knut Krokrud redegjorde for behovet for tilsynsbu i dette området,
bua er grovt kostnadsregnet til kr 250 000,-. Bygget er godkjent i styret for Dovrefjell/
Sunndalsfjella Nasjonalpark. Det har sammen med kommune og Nasjonalparkstyre vært
befaring og kommet til enighet om plassering av bua. Nasjonalparkforvalter har behandlet
søknad om frakt av materialer med helikopter og dette kan utføres av helikopter som står på
Lesja nå. Det ble noe diskusjoner og meningsutveksling m.a. om behov for hytte, reinstrekk i
området, plassering av bygget, saksgang i laget, mange ytret også positive tanker om tiltaket,
som vil komme alle eierne og felleskapet til gode.
Diskusjonen avsluttes kl 20.30, med konklusjon om skriftlig avstemming i henhold til
vedtektene, etter eierdel, og med merknad om at lignende saker i framtida skal utredes, og
involvere eierne, på en bedre måte.
Avstemminga gir følgende resultat:
22,2590 % for bygging av hytte i Mølmsbotn
10.6407 % mot bygging av hytte i Mølmsbotn
Styret får dermed tilslutning til å videreføre planene med bygging av hytte i Mølmsbotn.
Deretter ble møtet avsluttet.
Bjorli, 28 juni 2018

____________________________________
Knut Krokrud
Møteleder

___________________________________
Per Øven Øverli,
Per Stueflotten

