Protokoll fra Årsmøtet i Sjusjøen Vel
Natrudstilen 31.7.2021
Styreleder Erik Alver åpnet årsmøtet kl. 1530. Han ønsket velkommen til Natrudstilen
flerbrukshall.
Sak 1. Åpning – registrering av fremmøtte representanter

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen sammen med
referenten
Det var 72 fremmøtte til årsmøtet, hvorav 56 stemmeberettigede. Det møtte også 1
journalist fra Hamar Arbeiderblad og 1 journalist fra GD og Sjusjøposten.
Styreleder Erik Alver ble valgt til møteleder.
Sekretær Terje Hovdal ble valgt til referent.
Trond Knapp Haraldsen og Geir Frøshaug ble valgt til å skrive under protokollen.
Sak 3. Forslag fra styret om endring av vedtektens § 9, se vedlegg
Vedtektenes §9 omhandler stemmerett og valgregler.
Denne saken ble behandlet før beslutningssakene, siden den direkte regulerer hvordan
avstemminger skal foretas. Saken ble dermed flyttet fra sak 8 til sak 3.
Styreleder orienterte om bakgrunn – se Sjusjøposten side 42 – sak 8:
- Som det ble gitt informasjon om ved inngangen: ingen stemmetegn
- Alle fremmøtte og stemmeberettigede blir registrert ved ankomst
- Alle avstemminger foregår muntlig ved håndsopprekning
- Ved tvil ber møteleder om kontra og ved behov kan det utnevnes tellekomite
Det gjennomføres skriftlig avstemming med stemmesedler som deles ut dersom noen skulle
kreve dette.
I dette årsmøtet ble det ikke utdelt stemmenummer pga covid-19 situasjonen. Det ble
foreslått muntlige avstemninger ved håndsopprekning, med mindre noen krever skriftlighet
og da ville det bli delt ut stemmesedler.
Olav Slotnæs kom med forslag om en alternativ måte å stemme på, ved at hver
stemmeberettiget kan sende en sms til et nummer som deretter telles opp.
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Praktisk orientering om stemmeregistrering, smitteverntiltak og rømningsveier mm. Det ble
henvist til årsmøtedokumenter sendt ut i Sjusjøposten nummer 2-2021, side 34 – 44 og i
tillegg på Sjusjøen Vel’s hjemmeside.

Vedtak: Styrets forslag om å fjerne teksten «og får tildelt deltaker-/stemmenummer» fra §9,
avsnitt to, ble enstemmig vedtatt ved at ingen stemte imot.
Sak 4. Godkjenning av innkalling og sakliste
Det har ikke kommet inn forslag fra medlemmene som skal behandles på dette årsmøtet.
Frist for saksforslag var 2 md før årsmøtet, 31.5.21.

Sak 5. Årsmelding 01.05.2020-30.04.2021, se vedlegg
Årsmeldingens hovedpunkter ble gjennomgått av styreleder Erik Alver uten at den ble lest i
sin helhet. Styret har behandlet mange saker dette året og det jobbes etter en delegert
modell, hvor hele styret arbeider med ulike ansvarsområder.
Fra arbeidsgruppene ble det nevnt at styret ved styreleder har deltatt i Forhandlingsutvalget
«Overenskomst om brukerbetaling for veg og vann». Dette har medført mye arbeid.
Det er jobbet mye med å få på plass en bærekraftig brøyteordning. Vi har vært aktive opp
mot revisjonsplanen i kommunen ifm Lunkeliasaken og det jobbes med en
markedsføringsplan for Sjusjøposten og hjemmesiden. Vi arbeider også med en mer
overordnet kommunikasjonsstrategi mellom styret og medlemmene.
En realitet er at medlemstallet har gått ned de siste årene. Dette har klar sammenheng med
strategiarbeidet som styret vil legge frem på neste årsmøte. Hovedpunktene i dette
strategiarbeidet vil altså være markedsplan, kommunikasjonsplan, samt strategier for
hvordan vi skal snu trenden for medlemsreduksjonen.
Det jobbes mye med å få god dialog med kommune og grunneiere. Dette er helt avgjørende
for å nå de mål og løsninger som vi ønsker å oppnå, noe vi har sett flere eksempler på, bla.
gjennom forhandlingsutvalget som nevnt innledningsvis.
Vi har jobbet med tilbud og forbedringer rundt Sjusjøvannet, herunder forbedringer ved
Trivselsplassen, samt forskjønning av området generelt rundt Sjusjøen.
Medlemsregisteret er foreløpig for dårlig og vi leter etter nye og fremtidsrettede plattformer
for dette. Pr. 30.4.21 var det registrert 1391 medlemmer. Vi må oppfordre alle som kjøper
eller overtar hytter om å bli medlem av Sjusjøen Vel. Vår ambisjon er 1470 medlemmer for
kommende periode.
Hogst og landskapspleie. Vi ønsker at Sjusjøen fortsatt skal være en fjelldestinasjon slik at
fjellet ikke gror igjen av trær. Dette var ellers et eget tema i informasjonsmøtet etter
årsmøtet.
Etableringen av VIR (Velene i Ringsaker fjellet) siste år, ble spesielt nevnt. Hensikten er at
velene er sterkere mot Ringsaker kommune og grunneierne når vi står samlet om de
vesentligste sakene.
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Vedtak: Det var ingen innvendinger til innkallingen og sakslisten. Enstemmig vedtatt ved at
ingen stemte imot.

Tone Munz orienterte om status rundt mangel på vann som også styret har vært opptatt av,
uten at det har vært en problemstilling som har vært styrebehandlet. Vi har begrenset
innflytelse på denne situasjonen og dette er prosesser som tar lang tid i kommunen. Vi
bruker de høringsprosessene som legges ut i kommunen til å komme med tilbakemeldinger.
Erik G. Engesveen orienterte mer om brøytesaken. Forutsigbarhet opp mot prisfastsetting
har vært viktig. Det må være basert på en anbudsrunde med en varighet på tre år og kun
konsumprisjustering hvert år. Så langt har vi ikke lykkes med anbud. Prisen for fjorårets
sesong vil kun bli indeksregulert. Dette vil gi oss en forutsigbarhet de to neste sesongene.

Terje Hovdal orienterte kort om to prosjekter ved Sjusjøvannet. Forbedring av
badefasilitetene ved Trivselsplassen var et samarbeidsprosjekt med Brøttum Almenning.
Arbeidet med å skifte ut steinbunnen i bukta med sand er nå ferdigstilt. Resultatet ser ut til å
ha vært en suksess i sommer. Badstuprosjektet ved Sjusjølunga hvor vi har vært rådgivende
og bevilget et lite tilskudd, er fortsatt under arbeid.
Tone Munz orienterte om status i Lunkeliasaken. Vi har vært med å påvirke dette med
motstand over flere år og er optimistiske til at området kan tilbakeføres til LNF område ifm
revidert kommuneplan.
Petter Stensby orienterte om Kroksjølia. Det er prosjektert 97 fortettingstomter, men det
har vært stille nå grunnet byggestopp. Det jobbes med å få fartsdumper i området, da det er
mye trafikk og høy fart.
I årsmeldingen står det mer om de ulike arbeidsgruppene som ikke ble lest opp.
Årsmøtet ble invitert til å komme med kommentarer.
Olav Slotnes uttrykte at han var glad for arbeidet som er gjort rundt rettssaken som ble
varslet med grunneieren. Han kunne likevel tenkt seg mer informasjon om prosessen,
spesielt dette med veier.
Opp mot Lunkeliasaken, ba han styret om å følge med når revisjonen kommer til vinteren.
Han har selv jobbet mye med byggeprosjekter og reguleringsplaner og fulgt med på
planutvalgsmøtene i denne saken, hvor han har merket seg at grunneier har fått komme
med innlegg etter avstemming er foretatt, men som likevel vil bli lest av alle politikerne.
Slotnes ønsket seg videre et veilag for ulike områder som ivaretar interessene for de som blir
berørt av utbyggingsplanene. Han stilte spørsmål ved om Sjusjøen vel har blitt litt for stort?
Han har mer tro på flere veilag hvor velet kan være en paraplyorganisasjon for disse.
Ingvar Svarstad kom med innspill referert til Sjusjøposten om trafikk, fartsgrenser anbefalt
30 km/t i Sjusjøenområdet. Han mente det manglet skilt. Det står 50 km/t flere steder, samt
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SOS (Sjusjøen og Omegn Skiforening). Styreleder understreket at Styret er opptatt av å ha
gode skiløyper på Sjusjøen. Dette er et kjernepunkt for å opprettholde attraktiviteten for
området. Det er likevel et kollektivt ansvar for andre enn velene, hvor også mange andre må
bidra økonomisk. Det at vi har nedgang i medlemsmassen tilsier at vi ikke skal øke bidraget
foreløpig. Vi kommer tilbake til dette senere i årsmøtet under budsjett.

noen steder 40 km/t. Han oppfordret styret til å jobbe for å få mere skilter som regulerer
farten da det er veldig mange som kjører altfor fort.
Vedtak: Årsmeldingen ble vedtatt enstemmig som fremlagt, ved at ingen stemte imot.

Erik Alver gjennomgikk og viste til hovedpunktene i regnskapet. Han gjorde oppmerksom på
at spørsmål kunne stilles etter gjennomgangen hvor kasserer Kjell Sårheim bistod med å
besvare spørsmål.
- Resultatregnskap med henvising til note 1-7 underveis – side 38 og 39
o Medlemskontingenter: nedgang i medlemstall; pr. 30.4.2021 hadde SV 1391
medlemmer; dvs. nedgang på 72 medlemmer. I regnskapet ligger registrert
1410 medlemmer, inntektsført i regnskapet.
o Grasrotandel kr 97 751: nedgang.
o Provisjonsinntekter: kr 63 584 – dette dreier seg om provisjon for kjøp
medlemmene har gjort i hovedsak hos Gausdal Landhandleri og noe hos
Byggmakker Næroset.
o 80 000 kr fra Ringsaker kommune.
o Kontingenter: SV er nå innmeldt i Norges Hytteforbund for å skape en
grunnleggende goodwill og for at vi bryr oss om dette felleskapet.
o Faktureringskostnader kr 46 632; økningen skyldes for det vesentlige at det nå
er nødvendig å purre langt flere medlemmer enn tidligere; noe som er
manuelt og tidkrevende arbeid, dessuten la vi om til ny typeblankett i 2020.
o Reisekostnader styret: nedgang grunnet Teams møter.
o Årsmøtekostnader kr 25 655: økningen her skyldes flytting av årsmøtet fra
fjellkirka til flerbrukshallen.
o Aktiviteter er redusert i forhold til tidligere. Dette er et utslag av at styret har
besluttet at egne aktiviteter bør dempes, og at vi heller samarbeider med
Destinasjon Sjusjøen SA om aktiviteter som iverksettes i regi av dem, men
med støtte fra oss. Dette har direkte sammenheng med kostnadene til
bevilgninger som er øket fra forrige regnskapsår.
Årets resultat ble et overskudd på kr 102.503,- som blir tillagt egenkapital.
-

Balanse med henvisning til note 8 – side 39
o Møteleder gjorde oppmerksom på at det i Sjusjøposten side 39 er falt ut
overskrifter til balansen. Venstre kolonne er tall pr. 30.4.2021, og høyre
kolonne er tall pr. 30.4.2020. Overskrift «Omløpsmidler» mangler også på
øverste avsnitt av balansen.
o Andre fordringer kr 97 170. Disse er i sin helhet knyttet til
provisjonsinntektene fra GL samt grasrotandelen fra Norsk Tipping. Alt er
innbetalt.
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Sak 6 Regnskap for driftsåret med beretning fra revisor og kontrollkomité, se vedlegg

o Driftsfond kr 200 000 har tidligere vært ført i balansen som en avsetning.
Styret mener dette reelt er del av foreningens egenkapital og foreslo derfor at
beløpet føres i balansen som dette. Spørsmålet er drøftet med
kontrollkomiteen som har sagt seg enig i forslaget.
Det var ingen kommentarer til regnskapet.
Møteleder viste til to rapporter som står i Sjusjøposten uten at disse ble lest opp.
- Revisjonsrapport for Sjusjøen Vel 1.5.20-30.4.21 står på side 41 i Sjusjøposten.
- Kontrollkomiteens beretning står på side 40 i Sjusjøposten.

Sak 7. Handlingsplan 2020-2021
Møteleder gjennomgikk handlingsplanen med fire hovedpunkter. Se side 41-42 i
Sjusjøposten.
-

Strategiarbeid med utarbeidelse av strategiplan for 2022-2024.
Generelt føre god dialog og kommunikasjon med kommune og grunneiere.
Fortsette et aktivt arbeid mot planer om utbygging i Lunkelia og ytterligere fortetting
av Kroksjølia.
Samarbeid med Destinasjon Sjusjøen SA om aktiviteter og arrangementer på Sjusjøen

Vi har gjort handlingsplanen litt mer generell slik at styret har litt handlingsrom. Styret skal
fortsette med et strategiarbeid som vil bli lagt frem ved neste årsmøte.
Ordet ble gitt fritt:
Dag Landmark takket styret for den kjempejobben som er gjort på mange områder, noe
årsmøtet kvitterte med applaus. Vedrørende handlingsplan og strategi delte han de mange
bra tankene som han håpet ville bli realisert. Han kom med et lite hjertesukk til pkt 2. a) om
hogst og landskapspleie. Han ønsket å få med et moment inn om alt som har med
urbanisering å gjøre. «Vi har fått mange nye elementer i fjellet; asfalt, lys, opparbeidede
myrer og nå nedenfor Graaten går området fra å være setergrend til å bli plen. Er det dette
vi søker når vi drar til fjells?» Innspillet ble applaudert.
Tone Munz kommenterte at mye av Landmark sitt innlegg var dekket under pkt 2. b) og det
ble foreslått å legge til «motvirke urbanisering» på slutten av dette punktet, noe Landmark
syntes var et godt forslag.
Ronald Inglingstad kom også med innspill til pkt 2. Han syntes vi burde inkludere
Lillehammer kommune og Nordseter Vel i denne dialogen. «Vi bruker mye av fjellet innover
mot Pellestova». Han uttrykte at det er forskjeller på preppingen av skiløypene. Veldig mye
av løypepreppingen skjer i Lillehammerfjellet og han mente dermed vi må ha mer kontakt
med disse områdene. Det ble foreslått å skrive «kommunikasjon mot kommunene»
istedenfor kommunen i dette punktet. Styret bekreftet at forslaget tas inn i handlingsplanen.
Tor Nilsvold kom med innspill til brukerbetaling for vei. Han stilte spørsmål ved
vedlikeholdsansvar for hytteeier i siste bit av vei i en blindvei. Han ønsket at styret tar dette
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Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt som fremlagt ved at ingen stemte imot.

videre i dialog med Pihl for å endre denne praksis. Han ha fått melding fra Pihl om at praksis
er at de som har den siste hytta i en endevei har vedlikeholdsansvaret. Styret tok innspillet
til etterretning.
Ole Petter Gundersen hadde et innspill om revegetering i landskapet ifm traseer til strøm,
vann og avløp. Gravearbeidet gjøres ofte om vinteren hvor all masse løftes opp og legges
tilbake på snøen. Han mente det ville blitt et bedre resultat om dette arbeidet gjøres på
sommeren/høsten. Hans ønske er om styret kan følge opp dette ved fremtidig graving.

Vedtak: Handlingsplanen for kommende driftsår ble enstemmig vedtatt ved at ingen stemte
imot.
Sak 8. Forslag fra styret om endring av regnskapsåret til kalenderåret, med forslag til
endring av vedtektens § 6, se vedlegg.
Overgang fra regnskapsår til å følge kalenderår. Styret har et forslag om at årsregnskapet
skal følge kalenderåret. Bakgrunnen er at årsmøtet bør legges til et tidspunkt, tidsnok etter
regnskapet er klart. Dette kan være i mars/april måned, forbundet med tiden rundt påske.
Det ble orientert om at dette er en sak (vedtak om endring av § 6) som krever et flertall på
minst 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede representanter.
Erik Alver gikk grundig igjennom saksforslaget som finnes på side 41-42.
Ordet ble gitt fritt:
Det kom et innspill fra Einar Printz Moe. Han stilte spørsmål ved å bruke regnskapsloven som
argument, da vi ikke er underlagt dette. Det finnes store bedrifter som har avvikende
regnskapsår. Spørsmålet, og det viktige burde være hvordan og når vi får best mulig
oppslutning til årsmøtet uttrykte han. Mange er opptatt i påsken med familie og venner. Han
foreslo at årsmøtet skal holdes innen utgangen av juni.
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt mot 1 stemme.
Sak 9. Fastsettelse av kontingent.
Styret foreslår at nåværende kontingent på kr 400,- opprettholdes.
Vedtak: Medlemskontingenten på Kr 400 ble vedtatt ved at ingen stemte imot.
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Årsmøtet ønsket å få dette med inn som et eget punkt i handlingsplanen. Forslaget er at
styret har følgende momenter med inn mot grunneier ifm graveprosesser: Topplaget som
tas bort ifm graving av traseer til strøm, vann og avløp, må legges tilbake ved igjenfylling slik
at revegetering ivaretas. Tilsåing bør være en tilleggssak der hvor stedlig toppdekke ikke er
tilfredsstillende. Revegetering og tilsåing er momenter som må legges inn i
anbudsutlysningene.

Sak 10. Godtgjørelse til styrets medlemmer, se vedlegg
Valgkomiteen har foreslått at godtgjørelsen til styret økes med kr 25 000 fra kr 100.000 til kr
125 000. Side 42.
Det er valgkomitèen som fremmer forslag om beløpets størrelse og at styret selv kan avgjøre
fordelingen internt. Det framkom ingen motforslag om beløpet på Kr 125.000 til styret.

Sak 11. Budsjett for neste driftsår, se vedlegg s. 43
- I årsmøtepapirene ligger det to forskjellige budsjettforslag, siden styret la frem til
avgjørelse spørsmålet om endring av regnskapsåret. Kolonne til venstre utgikk da
nytt regnskapsår ble vedtatt.
- Budsjettet ble gjennomgått av styreleder hvor kasserer også her var tilgjengelig for å
og besvare spørsmål etter gjennomgangen.
o Budsjettforslaget for medlemskontingenter kr 580 000 er basert på 1450
medlemmer. Pga synkende medlemstall ønsker styret å iverksette tiltak for å
verve flere medlemmer.
o Kr 100 000 økonomisk / juridisk bistand: buffer for å kjempe mot utbygging av
Lunkelia om nødvendig
o Kr 45 000 til reisekostnader som vil øke da styret legger opp til fysiske møter
igjen i neste arbeidsår.
o Kr 50 000 til styremøter/møter, forhøyelse knyttet til fysiske møter
o Belyste forslaget om kostnad kr 250 000 til Ringsakerfjellet Fritid AS. Styret
har tatt utgangspunkt i å opprettholde prinsippet som ble fulgt siste år med at
vi gir tilskudd til løypekjøring med kr 170 pr. medlem. Det ble vist en oversikt
over hvem som bidrar med tilskudd til løypekjøring. Styret er av den
oppfatning at næringslivet og kommunen må bidra mer enn de gjør i dag. Kr
250 000 i tilskudd forutsetter at vi har 1470 medlemmer. Styret mener
uansett at tilskuddet ikke skal reduseres om medlemstallet går ned, med
bakgrunn i viktigheten av å opprettholde et godt løypetilbud..
o Egne prosjekter/andre bevilgninger kr 180 000:
▪ Kr 50 000 til ny hjemmeside og forbedring av medlemsregister
▪ Kr 50 000 til markedsarbeid og -tiltak
▪ Kr 80 000 til styrets disposisjon
Kommentarer fra årsmøtet:
Kjell-Tore Moe kom med innspill på at han synes det går for lite til løypekjøring av
parkeringsavgiften for besøkende på Sjusjøen. Kun 30 øre av 40 kr for de som parkerer ved
skistadion går til SOS. Styreleder svarte at dette er noe styret også har sett, og ønsker å øve
påtrykk for å endre dette da det er et altfor lite bidrag. Se Sjusjøposten for egen artikkel.
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Vedtak: Det foreslåtte opplegg og beløp ble enstemmig vedtatt ved at ingen stemte imot.

Det kom også synspunkter fra forsamlingen om at det må være tæring etter næring.
Løypekjørerne bør følge skoleruta slik at de kjører når det er mest folk på fjellet.

Sak 12. Valg etter innstilling fra valgkomiteen, se vedlegg
Valgkomiteen har fremmet forslag til valg (se side 44), og valgkomiteen, representert ved
Ole Petter Gundersen fikk ordet for redegjørelse.
- Valg etter innstilling fra valgkomiteen, se vedlegg
o Nestleder: forslag Erik Galaas Engesveen. Valgt ved akklamasjon.
o Sekretær: forslag Terje Hovdal. Valgt ved akklamasjon.
o Kasserer: forslag Kjell Sårheim. Valgt ved akklamasjon.
o Andre styremedlemmer: forslag Tone Munz. Valgt ved akklamasjon.
o Vararepresentant – Bjørn Dahlsveen. Valgt ved akklamasjon.
-

Valg av Revisor
o Forslag på Svein Eriksen som revisor og Geir Kjøningsen som vararevisor. Valgt
ved akklamasjon.

-

Valg av kontrollkomite
o Forslag om gjenvalg av Egil Høyem som leder, Steinar K. Afseth og Halvor
Møllerløkken som medlemmer.

Vedtak: Forslaget fra valgkomitèen ble enstemmig vedtatt ved at ingen stemte imot.
Sak 13. Valg av valgkomité etter innstiling fra styret, se vedlegg
-

-

Valgkomiteen skal i henhold til vanlig praksis bestå av leder, 2 medlemmer og 2
varamedlemmer
Styret har jobbet hardt med å få frem kandidater til en fullstendig valgkomite, men
har foreløpig ikke lykkes å finne en person som skal lede komiteen.
Styret har følgende forslag til sammensetning av valgkomiteen:
o 2 medlemmer: Gisle Paulsen (Fredrikstad) og Ole Petter Gundersen (Elverum)
o 1 varamedlem: Ragnar Ek (Oslo)
Det mangler et medlem og et varamedlem.
Styret ber på dette grunnlag om at årsmøtet gir styret fullmakt til å finne en leder og
ett varamedlem for valgkomiteen snarest mulig og senest i løpet av høsten 2021.

Årsmøtet vedtok ved at ingen stemte imot, at styret får fullmakt til å sette sammen en
komplett valgkomitê.
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Vedtak: Budsjettet for neste år ble enstemmig vedtatt ved at ingen stemte imot.

Rett etter det formelle årsmøtet ble avsluttet, ble det holdt et informasjonsmøte med styret,
i samarbeid med Pihl AS og Brøttum Allmenning med orientering om følgende saker:
A. Overenskomst om brukerbetaling for veg og vann
B. Hogst og landskapspleie
Erik Alver orienterte om pkt A som var etter avtale med Per Fineid. Jan Tore Hemma var selv
til stede og orienterte om aktuelle saker fra Brøttum Almenning. Tone Munz med flere
orienterte om pkt B.
Ingeborg Mæhlum som ikke var til stede i årsmøtet denne gangen, ble takket av med
applaus for stor innsats i velet, sist som leder av fjorårets valgkomitê. Hun har fått et
gavekort som en liten påskjønnelse.

Sjusjøen, 31.07.2021

Elektronisk signatur
_________________
Terje Hovdal
(referent)

Rett protokoll bevitnes:

Elektronisk signatur
____________________
Trond Knapp Haraldsen

Elektronisk signatur
__________________
Geir Frøshaug
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