Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 25.juli 2009.
Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Torhild Johnsen. Hun ønsket alle velkommen og ga så ordet til
varaordfører Ole Johan Hjelmstad. Han snakket bl.a. om beslutningsprosesser i kommunen og viktigheten av
godt samarbeid med velforeningene i fjellområdene.
Torhild ble tillagt stor ære for tett og godt samarbeid med kommunale instanser.
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
2. Konstituering.
Torhild Johnsen ble valgt som møteleder. Tilstede: 61 stemmeberettigede.
Arne Morten Skjønhaug og Inge Hammersmark ble valgt som referenter.
Kåre Rise og Geir Kjønigsen ble valgt til å skrive under protokoll.
3. Årsmelding 1.juni 2008 - 31.mai 2009.
Overskriftene i årsmeldingen ble referert av møteleder. Følgende ble kommentert:
- Ingvar Sperstad spurte hva Sjusjøen Vel har gjort mht. løypekjøring.
Torhild redegjorde for dette.
- Berit Lunde lurte på hvordan folk uten e-post kan komme i kontakt med styret.
Svar: Send brev, bruk postkasse på KIWI.
- Lyngst. Sameiet spurte om serviceavtalen med grunneier.
Kasserer opplyste at det foregår forhandlinger med Pihl AS om hva summen skal være.
-Tor Romsaas synes det er vanskelig å få info om fasiliteter på Sjusjøen på internett.
Svar. Det er en høyt prioritert sak i styret å forbedre vår hjemmeside og holde den oppdatert.
-Ronald Inglingstad: Det burde vært skrevet mer om Birkebeinerrittet i Sjusjøposten. Nærmere kontakt med
Birkebeinerarrangøren ønskes inn i handlingsplanen.
Svar: Helt enig. Per Fineid opplyste at Pihl har god kontakt med ”Birkebeineren”.
-Ingvar Sperstad mente det kunne vært bedre info om trafikkbildet under rittet.
Vedtak: Med disse kommentarer ble årsmeldingen enstemmig vedtatt.
4. Regnskap 1.juni 2008 - 31.mai 2009.
Regnskapet m/ noter ble gjennomgått av kasserer Ove Sagen.
Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.
5. Revisjonsberetning.

Revisjonsberetning ble lest opp.
Årsmøtet tok revisjonsberetningen til orientering.
6. Kontrollkomiteens rapport.
Grønnerud informerte, rapporten opplest og tatt til orientering.
7.. Inkomne saker.
Torbjørn Hakenstad : Forbedring av containerplassen.
Vedtak: Styret vil arbeide for bedre forhold både når det gjelder inngjerding og opprydding. Dette tas inn i
handlingsplan.
8. Godtgjørelse til styremedlemmer.
Torhild refererte forslag om at honorar til styret økes til kr. 50 000.
Vedtak: Det refererte forslaget på kr. 50.000 pr. år enstemmig vedtatt.
9. Virksomhetsplan 2009 - 2013.
Planen ble gjennomgått og godkjent.
10. Handlingsplan for kommende driftsår.
Styret skal 15.aug. ha et seminar, der planen skal gjennomgås og oppgaver fordeles.
Birkebeinersamarbeidet og cont.saken (gjenvinningsplassen) tas inn i planen.
Vedtak: Med de refererte tillegg ble planen enstemmig vedtatt.
11. Fastsettelse av kontingent.
Etter forslag fra styret enstemmig vedtatt å beholde dagens nivå på kr. 300.
12. Budsjett for kommende driftsår.
Kassereren kommenterte budsjettforslaget fra styret.
- Ture Nilsen foreslo økning av tilskudd til løypekjøring med kr. 50 000.
- Torhild mener grasrotandelen vil øke betydelig etter hvert. Alt dette går kommende budsjettår uavkortet til
løypekjøring.
- Kåre Rise mente man må satse på å sikre løyper og stier både sommer og vinter og anbefalte at budsjettet står
som det er.
- Egil Høyem mente man må stille krav til bruk av bevilgninger fra kommunen. Han etterlyste også en
brukonstruksjon slik at man lettere kan passere Fjellelva.
- Inge Hammersmark etterlyste mer privat givervilje til støtte for løypekjøring om vinteren. Noen bruker løypene
svært mye om vinteren, andre lite. Gi gjerne en skjerv i forhold til det.
- Vedtak: Forslaget til Ture Nilsen fikk 12 stemmer og forslaget falt. Deretter ble styrets budsjettforslag enstemmig
vedtatt.

13. Valg.
Innstilling fra valgkomiteen lest opp av komiteens formann Geir Kjønigsen.
Valg: Innstilte kandidater enstemmig valgt ved akklamasjon etter at de nye kandidater hadde presentert seg.
Valgkomite: Etter forslag fra B. E. Skar ble følgende enstemmig valgt: Torhild Johnsen, Ture Nilsen og Berit
Berglund, med Kåre Rise og Lillian Nymoen som vara.
14. Åpen post der medlemmer tar opp saker av allmenn interesse.
- Svein Frislie spurte hvor mye kommunen tar inn i eiendomsskatt og trodde gjerne den kunne øke fra 0,2 % til
0,7.
Varaordfører ga ikke noe tall, men benektet at det ville bli økning i hans tid.
- Jan Ottesen spurte om det er noe samarbeid med Lillehammer Skiklubb når det gjelder nytt hyttekart.
Svar: Nei, og det er for seint denne gangen.
- Berit Lunde syntes man burde bruke kjønnskvotering slik at man får flere kvinner i styret.
- Svein Frisli etterlyste åpningsmuligheter av bom på Rømåsen, ved bruk av både kort og sedler.
- Jan Ottesen spurte om Sjusjøen Vel har gått på Lillehammer kommune for mer penger til løypekjøring.
Svar : Ja, negativt hittil, men nye forsøk.
- Ronald Inglingstad mente det bør komme opp skilter om parkering forbudt langs hytteveier.
- Bjørn Egil Skar mente det er behov for en pengeautomat på Sjusjøen, for bl.a. å betjene utlendinger.
- Johan Gørlitz : Får vi rabatt på Gausdal? Svar: Ja.
- Etter Brøttum- konkursen, hva skjer med hytteeiere i det området?
Steinar Afseth svarte at festeavgiften går til boet, men at det ikke har noen konsekvens for den enkelte hytteeier.
- Mari Gropen mener de med forfalne gjerder bør se til at gjerdene ikke ligger nede.
Per Finneid opplyste at grunneierne prøver å følger opp dette overfor gjerdeeierne.
- Varaordføreren understreket kommunens interesse av at hyttefolket trives på Sjusjøen. Til spørsmål om
størrelsen på tilskudd fra kommunen til for eksempel løypekjøring er det avhengig av budsjettmidler. Han rådet
Vellet til å søke før midlene er disponert.
15 . Orienteringer.
Per Fineid fra Pihl AS orienterte til slutt og snakket om:
- Avløpsprosess i gang, Badeland, hvor det ventes å skje noe, Panorama-prosjektet som for tiden står stille.
- Fortetting i Heståsen og Lunkeveien, Vardeåsen står for tur.
- Fjellplanen, kommuneplan under arbeid.
- Tomtefesteloven.

- Skistadion-prosjektet går sin gang.
- Pihl AS er 175 år i august.
Det er skrevet en bok om Pihls historie.
Vellet er invitert til jubileet.
- Finneid takket Torhild for samarbeidet og overrakte henne den nye boka om Pihl.
Avslutning.
Torhild takket ”hjelperene” i styret og komiteer ved å dele ut blomster, samt en presang til varaordføreren.
Den nyvalgte lederen, Bjørn Egil Skar, takket Torhild for innsatsen i Sjusjøen Vel og overrakte henne et bilde.
Til slutt takket Torhild for fremmøtet og avsluttet kl 1830.
Referent Inge Hammersmark
Rett protokoll bevitnes
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