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Handlingsplan 2021- 2022
Det er vedtektsfestet at årsmøtet vedtar styrets handlingsplan for det nye
driftsåret. Samtidig vedtar årsmøtet budsjett med bevilgninger slik at styrets
økonomiske spillerom er ganske avgrenset. Følgelig vil en handlingsplan bli av
en mer generell karakter og beskrivelse.
Hva styret til enhver tid skal bruke tid på vil være avhengig av hvilke saker som
er på dagsorden og som berører våre medlemmer. Styret vurderer det slik at
følgende saker vil være prioritert kommende styreperiode:
1. Strategiarbeid med utarbeidelse av strategiplan for 2022-2024 som legges
frem for neste årsmøte til behandling. I strategiplanen vil bl.a. inngå
a. Markedsplan med mål og strategi for å øke antall medlemmer. Som
det fremgår av årsmeldingen er styret bekymret for nedgangen i antall
medlemmer, og styret mener det er en sentral målsetting for
kommende periode å snu denne utviklingen.
b. Kommunikasjonsplan med mål og strategi for hvordan Sjusjøen Vel
skal nå frem med informasjon og kommunikasjon internt mot våre
medlemmer og eksternt mot viktige aktører som Ringsaker kommune
og grunneierne.
c. Tiltaksplan med mål og strategi for bruk av velets økonomiske midler
fremover. Styret ser det som en prioritert overordnet oppgave å
påvirke og medvirke til at Sjusjøens attraktivitet som destinasjon
opprettholdes og videreutvikles; hvilket bl.a. innebærer et meget godt
tilbud om skiløyper og stier.
2. Generelt føre god dialog og kommunikasjon mot kommunene, grunneierne og
de andre vel i Ringsakerfjellet, og dessuten medvirke til et aktivt samarbeid i
aktuelle saker; bl.a.
a. Arbeide for å fastsette en overordnet plan for hogst og landskapsleie i
vårt område, slik at Sjusjøen skal fremstå som en fjelldestinasjon.
b. Være proaktive og tydelige i holdninger til videre utbygging av
fritidsboliger i vårt område. Påvirke for at fjellområdene rundt
Sjusjøen sentrum forvaltes på en bærekraftig måte ved å sikre
naturverdier og friluftsliv/rekreasjonsmuligheter og motvirke
urbanisering.
c. Samarbeide godt med grunneierne for å etablere gode avtaler om
brøyting av hytteveger.
d. Medvirke til et godt arbeid i arbeidsutvalget som skal samarbeid med
grunneierne og brukerbetaling for veg og vann i henhold til
overenskomsten med Pihl og de andre grunneierne.
3. Fortsette et aktivt arbeid for å kjempe mot planer om utbygging i Lunkelia og
ytterligere fortetting i Kroksjølia.

4. Samarbeide godt med Destinasjon Sjusjøen SA om aktiviteter og
arrangementer på Sjusjøen.
5. Arbeide for kvalitetssikring av revegetering i landskapet etter utførte
gravearbeider på traseer for strøm, vann og avløp.
- Retningslinje: Topplaget som tas bort ved graving må legges tilbake ved
igjenfylling, og tilsåing bør skje der toppdekket ikke er tilfredsstillende.
Revegetering og tilsåing må legges inn i anbudsinnbydelsene.

