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Protokoll fra Årsmøte i Siusiøen Vel

Rustad Hotell & Fjellstue 26.07.20t4

Årsmøtet ble åpnet kl 1615 av styreleder Jan Ove Holmen som ønsket velkommen og orienterte om

aktuelle dokumenter og saker.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen er lovlig i henhold til vedtektene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

2. Konstituering. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen
Tilstede: 75 stemmeberettige.
Styreleder Jan Ove Holmen ble valgt til møteleder.

Sekretær Vidar Braaten ble valgt til referent.
Berit Sveen og Egil Høyem ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Årsmelding 01.05.2013-30.04.2014
Årsmeldi ngens hoved pu nkter ble gjen nomgått av møteleder.

Medlemsantallet i Sjusjøen Vel er stadig stigende og er nå på 1.650 medlemmer.

Flere spørsmål fra medlemmene ble besvart av styreleder.
Noen fokusområder/innspil | :

Arealplan i fokus. Flere innspill/kommentarer fra styret i Sjusjøen Vel i løpet av året, spesielt

vedrørende videre utbygging av Heståsen, Tokstadmyra og Kroksjølia. For sitt engasjement

her fikk styret ros fra medlemmene. Aktuelt med fokus på "markagrense". Styret oppfordres

til videre engasjement. En ting er fortetting, noe annet er utvidelse av "markagrensen". Dette

må videre opp på politisk nivå, utover kommunen bør videre innspill gå til
Fyl kesman nen/M iljøverndepa rteme ntet.

- Eiendomsskatt. Høyst aktuelt å vurdere hva hytteeierne får igjen for innbetalt
eiendomsskatt. Ønske fra medlemmene at styret følger opp saken videre.

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

4. Regnskap for driftsåret
Årets resultat ble et overskudd på kr 157.833 som erført mot egenkapitalen.

Kasserer orienterte om de ulike konti/kontogrupper i resultatregnskapet, og påpekte spesielt der det

var awik mot budsjett. De få spørsmål fra salen ble utdypet av kasserer. Bidraget til Sjusjøen

Fjellkirke ble positivt kommentert.
Meldt sykdom var årsaken til at revisor ikke var tilstede på årsmøtet.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

5. Revisjonsberetning
I ngen kommentarer til revisjonsberetningen.

Vedtak: Revisjonsberetningen ble enstemmig vedtatt.
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5. Rapport fra Kontrollkomiteen
I ngen kommentarer til rapporten.

Vedtak: Årsmøtet tar fremlagt rapport til etterretning.

7. GodtgiØrelse til styremedlemmer
En totalramme på kr 45.000,- var foreslått av valgkomiteen, spesifisert som følger:
Styreleder
Nestleder
Sekretær
Kasserer

kr 7.000,-
kr 5.000,-
kr 5.000,-
kr 5.000,-

4 styremedlemmer kr 4.000,- hver
2 varamedlemmer kr 500,- pr fremmøte

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

8. Handlingsplan 01.05.2014-30.04.201S
Ref også Sak 3 (om arealplanen). Noe diskusjon rundt detaljeringsgraden i handlingsplanen samt
ønske om klarere konkretisering av oppgavene.
Forslag på 3 fokusområder:

1) UtbyggingavHeståsmyra/Kroksjølia
2l "Markagrense"
3) Brøyting

Relatert til punkt 1) og 2) ble følgende resolusjon vedtatt: "Årsmøte i sjusjøen Vel tar på det
sterkeste avstand fra den foreliggende arealplan for Sjusjøen - spesielt vil vi peke på utbygging av
nye områder og fortetning av Heståsmyra. Sjusjøen Vel ber Ringsaker kommune utarbeide en
"markagrense" for videre arbeid med arealplanen.,,

Stikkord som fremkom i denne forbindelse er biologisk mangfold, fugleomfang og tilgang til fjellet.

Årsmøtet ber om at styret oversender budskapet i resolusjonen til kommunen og gjerne media før
neste kommunestyrebehandling.

Et fremsatt forslag fra Tor Romsaas om at Årsmøtet skulle nedsette en profesjonell aksjonskomitd ble
ikke realitetsbehandlet.

Vedrørende brøWing av fellesveier (punkt 3) mener styret at grunneierne må ta et tydeligere ansvar
enn hva som kommer frem i dag. Enstemmighet blant medlemmene om dette.

Styret står fritt til eventuelt å leie inn ekstern bistand for videre arbeid med disse sakene.

vedtak: Ha nd I i ngspla nen vedtatt med nevnte in nspi ll/korreksjoner.

9. Fastsettelse av kontingent
Årlig kontingent er kr 300.
Styret foreslår ingen endring.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
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10. Budsjett for driftsåret 01.05.2014-30.04.2015

Leder og kasserer gjennomgikk hovedpunktene i budsjettet. Noe diskusjon om et forslag fra et

medlem om at styrets foreslåtte bevilgning til Merking av stier og løyper på kr 160'000 omdisponeres

til et fond for planovergang over Nordsetervegen, med grunneier/kommune som ansvarlig. Etter

avstemming ble styrets opprinnelige forslag vedtatt. I samme forbindelse ble det også noe diskusjon

vedrørende styrets foreslåtte bevilgning til Driftsfond Styrets disposisjon på kr 200'000. og at den

burde økes med kr 1-00.000. Etter avstemming ble ikke økningen vedtatt.

Vedtak: Styrets forslag til budsjett vedtatt. Styret vil imidlertid vurdere forslaget om planovergang.

11. Valg.
Valgkomiteens innstilling til nye verv i styret, revisor og kontrollkomit6 ble lest opp av leder Erik

Engesveen.

Vedtak: Alle nye kandidater ble valgt samlet ved akklamasjon.

valgetetter
Leder Jan Ove Holmen lkke på valg

Nestleder Inseborg Mæhlum lkke på valg

Sekretær Vidar Braaten lkke på vale

Kasserer Ove Sagen lkke på valg

Stvremedlem Knut Jevanord lkke på valg

Styremedlem Vidar Allergodt lkke på valg

Stvremedlem Jon Andersen Gienvalg, nytt verv 2år

Stvremedlem Svein Hagen Ny 2år
Varamedlem L Halvor Møllerløkken Ny 2år
Varamedlem 2 Petter Evensen Ny 2år

Revisorer etter valget:
Revisor Svein Eriksen Gjenvalg Iår
Vararevisor Geir Kjønigsen Gienvals 1år

Kontrol lkomiteen etter valget:

Leder Torhild Johnsen Gienvale, nvtt verv 1år

Medlem Leif Krog Ny 1år

Medlem Svein Frislie Ny 1år

12. Valg av valgkomit6
Styrets innstilling tilvalgkomitd ble lest opp av lederJan Ove Holmen.

V€dtak: Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

etter valget:

Leder Erik Engesveen Gjenvalg 1år

Medlem Jørn Håkenstad Gjenvalg 1år

Medlem Are Langmoen Ny tår
Varamedlem Agnethe Troseth Sætra Gjenvalg Iår
Varamedlem Steinar Afseth Gienvale Lår
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13. Avslutning

Leder Jan Ove Holmen takket siste års valgte representanter for innsatsen i året som er gått og

Ønsket de nye representantene velkommen. Han avsluttet årsmøtet kl L7.45 med takk for et godt

årsmøte.
A
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Vidar Braaten (referent)

Rett protokoll bevitnes:..

Berit Sveen
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