
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. 
 

Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen  
og orienterte  så om aktuelle saker: 
 
- Det har versert rykter om å sette opp bom i Mesnalia.. Dette ble avkreftet. 
 
- I forbindelse med konkursen i Sjusjøen Hotell har det blitt stående en del   maskiner og  
verktøy  som skal fjernes innen 1.august. 
 
- Det foreligger klager på at bassenget ved Sommerland ikke er skikkelig sikret mot at 
barn kan falle i. Eierne skal snarest ta tak i dette. 
 
- Ang. den nye VA ledningen vil det bli en løsning på dette i løpet av høsten. 
  Jan Hemma, leder i Brøttum Almenning, var tilstede og kunne bekrefte dette. 
 
- Fortetting på Storåsen går sin gang. 
 
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
    Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 
2. Konstituering. 
 
   Bjørn Egil Skar ble valgt som møteleder. Tilstede: 61 stemmeberettigede. 
 
   Inge Hammersmark og Kristian Kleiven ble valgt som referenter. 
 
  Bjørn Dalsveen og Inger Kari Opsal ble valgt til å skrive under protokoll. 
 
 3. Årsmelding 1.juni 2009 - 30.april 2010. 
 
 
Ture Nilsen , leder i løypekomiteen, redegjorde for antall kjørte timer løypepreparering 

og kostnaden for dette  samt hvor mye som totalt bevilges til dette formålet. 
 
  En del kommentarer som ble gitt : 
 
-Forhøyelse av parkeringsavgift fra 30 til 50kr. For å få inn mer penger til løypekjøring. 
 
- Bygslingsavgiften må ikke bli så høy at eldre mennesker som ikke kjører bil, ikke har 

råd til å ta bussen opp. 



 
 
 
 

 
 
 
 

- Hvordan kommer man fram til størrelsen på serviceavgift? 
   
Kasserer Ove Sagen redegjorde 
 
- Manglende innsats av Pihl AS på forskjellige veier om sommeren, gjør at det kan bli 

stor støvplage, bl.a. i Ringveien. 
 
- Kommentarer ang. det nye hyttekartet : Runden rundt Sjusjøvannet er tegnet med rødt. 

På orienteringskart skal skiløyper ha denne fargen. 
   Alpinbakken i Natrudstilen er i grønn farge. Dette er feil i forhold til hva det skal være 

på orienteringskart. 
   På kartet er det kun angitt navn på de store veiene. 
   Kartansvarligs kommentar: Alle andre veinavn er listet på baksiden av kartet i eget 

register med rutehenvisning; dette fordi det ellers ville bli vanskelig å få plass til alle 
hyttenummer tilstrekkelig tydelig.  

- Påskeskirenn var vellykket. 
 
Vedtak: Med disse kommentarer ble årsmeldingen enstemmig vedtatt. 
 
 
 4. Regnskap 1.juni 2008 - 31.mai 2009. 
 
Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. 
 
 5. Revisjonsberetning. 
 
  Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
 6. Kontrollkomiteens rapport. 
 
   Vedtak :  Tatt til etterretning     
 
 
 7. Godtgjørelse til styremedlemmer. 
 
   Kommentarer : 
- Før i tiden var godtgjørelse til styremedlemmer kr.2000. Da det kom forslag om at det 
burde økes for sekretær til kr.2300 pga. større arbeidsbyrde enn de øvrige, nektet 
daværende sekretær å akseptere pålegget. 
- Ture Nilsen, som hardt arbeidende leder av løypekomiteen, burde vært påskjønnet et 
betydelig beløp for sin innsats. 
 
Torhild Johnsen, leder av Valgkomiteen, redegjorde for godtgjørelsen til styrets 
medlemmer. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Vedtak : Etter disse kommentarer ble saken enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 8. Handlingsplan for kommende driftsår. 
 
Torhild Johnsen kommenterte følgende om handlingsplan : 
Savner målbare mål. Hvor skal aktiviteten settes inn ? Mer detaljert plan i fremtiden. 
 
Andre kommentarer :  
- Hvem bruker avfallsplassen nede i bakken? Mistenker at mange utenforstående drar dit 
og tømmer avfall. 
- Savner bedre fremkommelighet Sjusjøen rundt. 
- Når kommer container for plastavfall på Graaten ? 
- Handlingsplan ang. overgang  Nordseterveien ; alt stoppet ved Bøttum konkursen. 
- Burde organisere dugnad for søppelplukking mellom Sjusjøen og Fjellelva etter 
Birkebeinerrennet. 
- Blir det fullfinansiering av løypekjøring i år? Hva med sommerløyper? 
  Sv. : Har ikke øremerket bevilgning til kun løypekjøring. Skal også komme vedlikehold 
av sommerløyper til gode. 
- Anbefaler at alle blir medlem av Tomtefesteforbundet. 
- Slutt å snakke historie, se framover. 
 
Vedtak: Med de refererte kommentarer ble planen enstemmig vedtatt. 
 
 9. Fastsettelse av kontingent. 
 
 Vedtak : Behold dagens nivå på kr. 300. 
 
 10. Budsjett for kommende driftsår. 
 
 Vedtak : Enstemmig godkjent. 
 
  11. Valg. 
 
 Innstilling fra valgkomiteen lest opp av komiteens leder Torhild Johnsen. 
 
Vedtak : Enstemmig godkjent. 
 
Styrets sammensetning etter valget: 
 
Leder                Bjørn Egil Skar            Gjenvalg  1 år 
Nestleder          Jan Ove Holmen 
Sekretær           Inge Hammersmark 
Kasserer           Ove Annar Sagen 



 
 
 
 

 
 
 
 

Styremedlem    Amund Saxrud 
Styremedlem    Asborg Teigen              Ny           2 år  (tidligere varamedlem) 
Styremedlem    Steinar Afseth 
Styremedlem    Roar Lien                     Gjenvalg  2 år 
 
1.varamedlem   Per Olaussen                Ny           1 år 
2.varamedlem   Inger Marie Rønningen Ny          1 år (tidligere styremedlem) 
3.varamedlem   Trond Lunde                 Ny          1  år 
 
Kontrollkomite 
Leder                 Thor Grønnerød           Gjenvalg 1 år 
Medlem             Gunnar Aanmoen        Gjenvalg 1 år 
Medlem             Eva Lundby Kristiansen  Ny       1 år 
 
Revisor              Morten Weideborg       Gjenvalg 1år 
Vara for revisor Jan Ottesen                   Gjenvalg 1år  
 
 
  13. Åpen post der medlemmer stiller spørsmål til styret. 
 
Torhild Johnsen orienterte om Norges Velforbund og den nye organisasjonen som overtar 
etter sammenbruddet. 
 
 
 



- Veikanten opp til Fjellkirken bør ryddes.
- Under Birkebeinenittet er Sjusjøen lammet. Det bør skrives mer i Sjusjqposten om
dette.
- Lø5rye$øring må fokuseres mer på. Ringsaker kommune må gi mer bidrag.
- Grunneiere og andre som hogger træro må bli flinkere til å ferne kvist.

Avsluhing.
Bjørn Egil takket styret og komiteer for vel utføtt jobb.
Han takket alle for fremmøtet og avsluttet kl. 1805.

Referent Inge Hammersmark

Rett protokoll bevitnes
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