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Referat fra styremøte i SHF 28.08.2017 i Måltidets Hus.
Tilstede: Jan Thomas Rosnes, Morten Sola, Kristin H. Kverneland, Jarle Padøy og Randi
Østensen.

Sak 1. Gjennomgang av referat fra sist møte.
Ingen kommentarer.
Sak 2.Tilbakemelding / oppfølging av strategiplan i Hytteforum 24 august.
Diskusjon rundt strategiplaner for småbåthavner, vann og avløp og arealplan er
pågående saker i kommunen.
Hytteforum uttrykte positiv holdning til samarbeid med SHF som fremstår som konkret
og kan slik trekke saker inn i kommuneplanen. Innslag fra Vel
foreningene/enkeltpersoner må komme skriftlig og direkte til kommunen.
Sak 3. Forslag til nye hyttestørrelser.
Politikerne stiller seg positiv til å se på økt areal på hyttestørrelser i Sandnes. Thomas og
Jarle utarbeider forslag til utkast som skal ut til alle Vel foreningene.
Sak 4. Ønske om allmøte på Residence.
Politikerne ønsker felles allmøte med hytteeiere. Det blir for knapp tid til å gjennomføre
dette i år. Saker som kan tas opp på slike samlinger diskuteres videre.
Sak 5. Saker til diskusjon og informasjon.
a. Lyse, strømmålere. Dette er ikke en sak som tas av SHF.
b. Tilbud Verisure. Liten respons fra medlemmene. Dette blir opp til den enkelte
hytteeier.
c. Promotering på Facebook. Gjennomgang av antall treff på SHF sin hjemmeside
viser bra respons. Se videre på om dette er farbar vei å gå for å få flere
enkeltmedlemmer. Arbeides videre med utover høsten.
Sak 6. Eventuelt.
Forslag til endring til ny organisasjonsstruktur. Se på dette til neste møte.
Ekstra sak (ikke sendt ut i innkalling til møtet)
Einar Iversen og Jacob Aarsheim, deltok på første del av styremøtet. Det ble diskutert
hvordan hytteforeningen, enten i hytteforum eller andre instanser i kommunen, kan få
vist de problemer man støter på med administrasjonen i Sandnes Kommune når det
gjelder vann og kloakk. Jacob Aarsheim har nå tre- fire prosjekter på dette området
innen kommunen er oppgitt over hvor vanskelig det er å få en dialog med noen av
kommunens ansatte innen dette området. Iflg. strategidokumentet vedr. vann/avløp sier
kommunen selv at de ønsker velkommen initiativ og vil støtte disse. Styret vil forsøke å
få til et snarlig møte mellom Iversen/Aarsheim og med ansvarlige
politikere/administrasjonen for å diskutere saken. Morten Sola og Randi Østensen følger
opp fra SHF.
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Stavanger 4.09.2017
Randi Østensen, referent
Neste møte 30 oktober kl 17.00 i Måltidets Hus

