Sak 3 – Årsmøte 2013
Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 – 30. april 2013
1 Formål
Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes
interesser på Sjusjøen og omegn.

1.1 Styrets sammensetning
1.1.1 Medlemmer
Styreleder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Bjørn Egil Skar, Brøttum
Jan Ove Holmen, Ås
Jan Erik Hoel, Leirsund
Ove Annar Sagen, Moelv
Ingeborg Mæhlum, Brøttum
Vidar Allergodt, Brumunddal
Steinar Afseth, Brøttum
Roar Lien, Sjusjøen

1.1.2 Varamedlemmer
1. vararepresentant
2. vararepresentant

Kåre Rise, Hamar
Kurt Hermann Andreassen, Moelv

1.1.3 Andre verv og oppgaver
Revisjon
Revisor
Vararevisor

Svein Eriksen, Oslo
Geir Kjønigsen, Oslo

Kontrollkomite
Leder
Medlem
Medlem

Torhild Johnsen, Halden
Gunnar Aanmoen, Nittedal
Eva Lundby Kristiansen, Brumunddal

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Erik Gaalaas Engesveen, Brumunddal
Inger-Marie Rønningen, Elverum
Jørn Haakenstad, Mesnali
Agnethe Sætra, Ørje
Erik Hage, Lillehammer

1.2 Styrets arbeidsforhold
Styret har hatt en arbeidsfordeling seg imellom og konsekvent trukket inn
vararepresentanter og andre til oppgavene. De ulike arbeidsgruppene har hatt følgende
sammensetning i 2012-2013:

Aktiviteter (Påskeskirenn, sommeraktiviteter)
Leder
Ingeborg Mæhlum
Medlem
Trond Lunde
Medlem
Kurt Herman Andreassen
Medlem
Vidar Allergot
Sjusjøen og omegn skiforening
Medlem
Jan Ove Holmen
Vara
Bjørn Egil Skar
Destinasjon Sjusjøen SA
Medlem
Bjørn Egil Skar
Vara
Jan Ove Holmen
Generelle planer og fortetting
Leder
Jan Ove Holmen
Medlem
Ingeborg Mæhlum
Medlem
Steinar Afseth
Medlem
Roar Lien
Utadrettet kontakt - kommunen, grunneiere, velforeninger og andre
Leder
Bjørn Egil Skar
Medlem
Jan Ove Holmen
Medlem
Jan Erik Hoel
Medlemsverving – medlemspleie
Leder
Jan Erik Hoel
Medlem
Kåre Rise
Redaksjonsråd
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Bjørn Egil Skar
Ingeborg Mæhlum
Kåre Rise
Vidar Allergodt

Hjemmeside
Jan Erik Hoel
+ redaksjonsråd
SjusjøPosten
Redaktør

Chris Stiksrud

1.3 Administrasjon, daglig drift
Administrasjonen av velforeningens daglige drift er utført av leder. All inn- og utgående
korrespondanse er utført av de tillitsvalgte etter forutgående styrebehandling. Det er pr. 1.
juni avholdt 4 styremøter og ett årsmøte. 55 styresaker er registrert og behandlet.

1.4 Medlemmer
Sjusjøen Vel har hatt 1594 betalende medlemmer dette driftsåret. Disse består av både
fastboende, næringsdrivende, hytteeiere og andre som har interesse av Sjusjøens ve og
vel. I forhold til forrige driftsår er dette status quo. Styret i Sjusjøen Vel er tilfreds med
medlemstallet, men kunne ønske at flere hytteeiere ble med.

For å gjøre kommunikasjonen enklere og mer effektiv er det viktig at alle medlemmer
oppdaterer medlemsregisteret med sin e-postadresse, telefonnummer og eventuelt
korrigerer sin postadresse.

1.5 Internett, postboks og postadresser.
Sjusjøen Vel har følgende kontaktalternativer:
Internett
E-post:
Post:

www.sjusjoenvel.no
leder@sjusjoenvel.no
Sjusjøen Vel
Postboks 280
2612 Sjusjøen
I tillegg kan vår postkasse hos KIWI på Graaten benyttes.
Henvendelser ved adresseendringer (medlemmer/abonnenter)
E-post:
medlem@sjusjoenvel.n
o
Post:
Sjusjøen Vel
Postboks 280
2612 Sjusjøen

1.5.1 Nyhetsbrev og mail-liste
Styret vedtok i 2012 å etablere en løsning for innsamling av mailadresser for utsending av
et nyhetsbrev. Pr. mai 2013 er det registrert ca. 250 mottagere. Det er enkelt å melde seg
på nyhetsbrevet ved å gå inn på våre hjemmesider.
I løpet av året er det foreløpig bare sendt ut ett nyhetsbrev som også gikk til samtlige
registrerte mailadresser i medlemsregisteret.
Nyhetsbrevet er ment å brukes for å rakst kunne informere medlemmene om aktuelle
nyheter.

1.6 Administrative tjenester
Sjusjøen Vel har avtale med Moelv RegnskapsByrå AS som innebærer:
• utføring av regnskapsførsel, inklusive tertialrapporter og årsregnskap
• fakturering av medlemskontingent og utsending av velkomstpakker
• leveranse av ASP løsning for medlemsregister

2.0 Styrets og arbeidsgruppenes oppgaver
2.1 Generelle planer og fortetting
Styret tar til etterretning at Pihl ønsker fortetting i allerede utbygde områder, for på den
måten å kunne dele kostnadene med utbygging av infrastrukturen på flere hytteeiere.
Fortetting rundt Storåsen har vært ute til høring og Sjusjøen Vel valgte å ikke komme med
noen innvendinger, men overlot det til den enkelte hytteeier som blir berørt. Planen er nå
behandlet og vedtatt med ikke oppsettende virkning. Det siste på grunn av noen klager
som skal behandles av fylkesmannen. Det er ventet at salg av tomter vil starte til høsten.
Sjusjøen Vel skal arbeide for alle medlemmenes interesser, og ivareta helhetstenkningen.
Styret ønsker så langt der er mulig ikke å engasjere seg i enkeltsaker, selv om det kan
oppstå situasjoner hvor dette er nødvendig.

Styret følger tett kommunens og grunneiernes planer for videre utbygging av Sjusjøen og
det avholdes regelmessig møter både med kommunen og grunneierne. Vi sitter med et
klart inntrykk at våre synspunkter er ønsket og blir tatt med i vurderingene. I den
sammenheng vises det til prosjektet ”Destinasjon Sjusjøen SA.” hvor Sjusjøen Vel er en av
stifterne.

2.2 Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS)
SOS har nå tilbakelagt sitt andre driftsår og holdt også årets årsmøte ute ved Midtfjellkoja i
påsken. Rundt 50 personer fulgte godt med da styringsgruppens leder, Per Fineid, gikk
gjennom årsmeldingen. Sjusjøen Vel er representert i styringsgruppen ved styrets
nestleder. SOS er i ferd med å finne sin form og teller i dag mer enn 700 medlemmer.
Potensialet er selvsagt mye større, men vi må i den sammenheng ta i betraktning at våre
medlemmer også yter et bra tilskudd til SOS gjennom medlemskontingenten. Et vesentlig
argument for dannelse av SOS var å få inn medlemmer fra næringslivet, skiklubber og
enkeltpersoner som er ivrige brukere av løypenettet.
Det å komme seg ut i terrenget, sommer som vinter er nok prioritet nummer én hos de
fleste av våre medlemmer. Skiløypene kan vel knapt bli bedre, sykkelveiene er nå merket
og det er også et fantastisk nett av sykkelveier. Det som henger noe etter er stiene og
særlig merkingen. SOS har nå satt ned et utvalg som har fått i oppgave å vurdere behovet
for løyper og stier i et mer langsiktig perspektiv, 15-20 år. Vi er representert i dette utvalget
og alle er selvfølgelig velkomne med å komme med innspill.

2.3 SjusjøPosten/redaksjonsråd/markedsføring
Avtale med Gudrandsdølen Dagningen AS (GD) – GD Ide er videreført. GD Ide tar hånd
om utvikling og distribusjon av SjusjøPosten. Christian Stiksrud er redaktør. Vi forsøker
også å utnytte Ringsaker kommunes kulturkalender og informasjonstavler for å informere
om velets aktiviteter.
SjusjøPosten har dette driftsåret kommet ut med 4 utgivelser.
Dessverre kommer det fortsatt noen eksemplarer av SjusjøPosten i retur ved hver
utsendelse, selv om vi forsøker å oppdatere medlemsregisteret jevnlig. Det vil også ta litt
tid fra adresselistene gjøres klar for utsending av SjusjøPosten til medlemmene har den i
postkassen – og det hender derfor at noen får den til gammel adresse selv om de har
sendt inn adresseendring. Vi ser også at det ofte forekommer feil i e-postadresser, så det
oppfordres på nytt at medlemmene melder inn endringer (eller oppgir mailadresse om det
ikke allerede er gjort).

2.4 Utadrettet virksomhet
Også i dette driftsåret har styret ved leder og de ulike arbeidsgruppene
• hatt møter med grunneierne, de øvrige velforeningene i Ringsakerfjeller, ordfører
m.fl. i Ringsaker kommune
• hatt kontakt med journalister i Hamar Arbeiderblad, Ringsaker Blad og GD om
aktuelle temaer
• gitt uttalelser om aktuelle saker etter henvendelse fra grunneiere, Ringsaker
kommune m.fl.

2.5 Destinasjon Sjusjøen SA
Pihl AS, Brøttum Almenning, Rustad Hotell og Sjusjøen Vel etablerte Destinasjon Sjusjøen
SA. Dette var en videreføring av forprosjektet ”Sjusjøprosjektet”. Styret i Sjusjøen Vel
gjorde dette for å kunne være en medvirkende aktør i forhold til utviklingen av Sjusjøen og
Ringsakerfjellet sammen med grunneiere, næringsdrivende og kommunen. Sjusjøen Vel

har bundet seg opp for perioden 1.11.2011 -1.11.2014 ved å gå inn med 7 andeler a kr.
120 = kr. 840, Hvert år tilkommer det en serviceavgift på kr. 1500 per andel som blir kr.
10.500 per år. Etter tre år står partene fritt i forhold til hverandre, hvis ikke partene ønsker
å videreføre samarbeidet i en eller annen form.
Velforeningene har til enhver tid 1 medlem med personlig varamedlem i styret til
Destinasjon Sjusjøen SA. I forhold til valg av styrerepresentant fra velforeningene har kun
velforeningene stemmerett.
Som deltakere i Destinasjon Sjusjøen SA har velforeningen bidratt til forskjønning,
vaktmestertjenester i Sjusjøen Sentrum på Trivselsplassen med mere. Styret vil spesielt
peke på fellesprosjektet med Camp Sjusjøen for å skape aktivitet i Hallabakken i
vinterferie og påske. Videre gir dette Sjusjøen Vel en mulighet å være med å påvirke i
forkant og ikke må vente til tiltak er klare for gjennomføring.
.2.6 Medlemsverving/medlemspleie

2.6.1 Medlemsmøter
Det har ikke vært avholdt rene medlemsmøter i dette arbeidsåret, men vi har vært en aktiv
pådriver i forhold til kommunen når det gjelder informasjon om utviklingen i fjellet. Styret
mener at det er viktigere å være en pådriver overfor grunneiere, kommunen, Sjusjøen og
omegn Skiforening, Destinasjon Sjusjøen SA og andre, for at disse avholder
informasjonsmøter av interesse for hytteeierne. I forhold til saker av allmenn interesse vil
selvfølgelig styret legge opp til egne medlemsmøter ved behov. Det er derfor planlagt
medlemsmøte den 1. juni 2013 hvor Destinasjon Sjusjøen SA og utvikling av Sjusjøen
sentrum er tema.

2.6.2 Påskeskirenn og andre aktiviteter for vellets medlemmer
Påskeskirennet langfredag på skistadion ble i år en stor suksess med lang og kort løype.
282 barn fikk årets medalje og i alt deltok 548 barn og voksne. I mål fikk alle servert pølse
og varmt drikke.
Fiskekonkurranse for barn torsdag 26. juli i samarbeid med Sport 1. I strålende
sommervær deltok 36 fiskere i alderen to til 15 år om å dra fisk opp av Sjusjøvannet. Sju
fiskere fikk sik og abbor på kroken. Alle fikk medaljer og fiskeutstyr i premie- Servering av
pølse og drikke, samt kaffe og kringle til de voksne.

2.6.3 Gausdal Landhandleri as – rabattavtale
Sjusjøen Vel har en rabattavtale med Gausdal Landhandleri, som gir våre medlemmer
gode betingelser. I tillegg til at medlemmene får gode avtaler, får også Sjusjøen Vel en
gang i året en bonus i forhold til totalomsetningen til våre medlemmer. I fra oppstart og til
og med 31. desember 2011 utgjorde dette kr. 50631. Dette er tilskudd som kommer
medlemmene til gode.

2.7 Handlingsplan 2012-2013
Den på årsmøtet vedtatte handlingsplan er fulgt opp av styret i løpet av året. Det er hele
tiden en utfordring å fange opp medlemmenes synspunkter. Styret ser det som viktig å få
inn for- og motforestillinger til saker og gjør sitt beste for et balansert samspill, for
derigjennom å gjøre de valg og prioriteringer som er til medlemmenes beste.

3. Økonomi

Styremøtene i Sjusjøen Vel har gjennomgått tallmaterialet som foreligger fra
tertialregnskapene. Kasserer har hatt kontakt med revisor vedrørende årsoppgjøret og
regnskap/budsjett er sendt til Kontrollkomité.
Det vises til regnskap for 2012/13 med noter, samt budsjett for 2013/14.
Sjusjøen Vel har i år fakturert medlemskontingent på til sammen kr. 484.800,Av dette var kr. 35.950,- ikke betalt pr. 30.04.

3.1 Bevilgninger
I dette driftsåret er det gitt midler til
· Sti og løyper kr. 235.000,(Grasrotandel kr. 46.573,- i tillegg)
· Brøttum Røde Kors kr. 25.000,· Sjusjøen Fjellkirke kr. 35.000,· Lions Ringsaker Nord (ryddeaksjon) kr. 10.000,· Egne prosjekter/andre bevilgninger
kr. 88.600,Avsetninger(tidligere bevilgninger):
• Sjusjøvannet
• Sti rundt Sjusjøvannet
• Forskjønning

kr. 25.000,kr. 100.000,kr. 75.000,-

3.2 Grasrotandelen
For sesongen 2012-2013 vedtok styret at grasrotandelen skulle gå til sti- og løyper.
Beløpet utgjorde kr. 46.573,00.

4. Oppsummering
Styret har vært utadrettet og videreført de saker som styret har drøftet. Styret ser det som
viktig å danne allianser og forståelse for vårt syn. Derfor har vi videreutviklet samarbeid
med de øvrige aktørene i Ringsakerfjellet og etablert et solid samarbeid med de øvrige
velforeningene gjennom egne møter, samt ved medvirkning i Destinasjon Sjusjøen SA og
Sjusjøen og omegn Skiforening. Styret har tro på at dette skal gi positive resultater. Det er
viktig at vi i fellesskap opplever den fantastiske mulighet for å utvikle Ringsakerfjellet for
kommende generasjoner. Styret jobber for at fjellet kan oppleves positivt for alle.
Sjusjøen, 31. mai 2013
I styret for Sjusjøen Vel
Bjørn Egil Skar
leder
Jan Ove Holmen
nestleder

Ove A. Sagen
kasserer

Jan Erik Hoel
sekretær

Steinar Afseth
Styremedlem

Vidar Allergodt
Styremedlem

Ingeborg Mæhlum
styremedlem

Roar Lien
Styremedlem

