Informasjon fra:

Innkalling til årsmøte lørdag 28. juli 2018 kl 14:30
i Sjusjøen Fjellkirke
Før vi setter det formelle årsmøtet, ca 15:30, får vi orienteringer fra Per Fineid, Pihl AS og Jan Tore Hemma, Brøttum Allmenning.
Sakliste
1.
Godkjenning av innkalling og sakliste
2.
Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
3.
Årsmelding 01.05.2017-30.04.2018, vedlegg
4.
Regnskap for driftsåret, vedlegg
5.
Revisjonsberetning, vedlegg
6.
Rapport fra kontrollkomitéen, vedlegg
7.
Handlingsplan kommende driftsår, vedlegg
8.
Fastsettelse av kontingent, styret foreslår kr 400
9.
Godtgjørelse til styremedlemmer. Valgkomitéen legger fram forslag i møtet.
10.
Budsjett for driftsåret 01.05.2018-30.04.2019, vedlegg
11.
Valg etter innstilling fra valgkomiteen, vedlegg
12.
Valg av valgkomité etter innstilling fra styret, vedlegg
Sjusjøen 06.06.2018
På vegne av styret - Jan Ove Holmen, styrets leder

Sak 3. Årsmelding Sjusjøen Vel 01.05.2017- 30.04.2018
1. Formål
Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn.
2. Velets tillitsvalgte
2.1 Styret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. vararepresentant
2. vararepresentant

Jan Ove Holmen, Ås
Ingeborg Mæhlum, Brøttum
Arild J. Bodahl, Mysen
Vidar Braaten, Skarnes
Jon Andersen, Stange
Tone Munz, Oslo
Halvor Møllerløkken, Lillehammer
Svein Hagen, Lillestrøm
Petter Evensen, Lillehammer
Erik Gaalaas Engesveen, Brumunddal

2.2 Revisjon
Revisor
Vararevisor

Svein Eriksen, Oslo
Geir Kjønigsen, Oslo

2.3 Kontrollkomité
Leder
Medlem
Medlem

Thor Holmen, Bærum
Helge Huse, Lillehammer
Karin Bieltvedt, Hamar

2.4 Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Knut Norum, Fredrikstad
Agnete Traaseth Sætra, Ørje
Kristin Dille, Oslo
Petter Stensby, Nordkisa
Ole Petter Gundersen, Elverum

3. Organisering av styrets arbeid
Styret har fordelt arbeidsoppgavene med det som mål at styrets samlede kompetanse blir tatt i bruk.
3.1 Kontakt mot grunneiere, kommunen, andre velforeninger etc.
Jan Ove Holmen
Jon Andersen
Erik Gaalaas Engesveen
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3.2 Redaksjonsråd Sjusjøposten
Jan Ove Holmen
Ingeborg Mæhlum
Halvor Møllerløkken
Erik Gaalaas Engesveen
3.3 Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS)
Jon Andersen
Halvor Møllerløkken
3.4 Destinasjon Sjusjøen AS
Jan Ove Holmen, styremedlem
3.5 Aktiviteter
Ingeborg Mæhlum, leder
Svein Hagen
Petter Evensen
3.6 Medlemsregister, kontakt regnskapsfører, arkiv etc
Vidar Braaten
Ingeborg Mæhlum
3.7 Hjemmeside- Nyhetsbrev
Jan Ove Holmen
Arild J. Bodahl
Tone Munz
3.8 Forskjønning av Sjusjøen
Halvor Møllerløkken
Ingeborg Mæhlum,
Petter Evensen
3.9 Arbeidsgruppe vedrørende utbygging av Lunkelia
Jan Ove Holmen, Tone Munz, Halvor Møllerløkken
Ragnar Ek, Bengt Lie Hansen,
3.10 Arbeidsgruppe vedrørende utbygging av Kroksjølia
Jan Ove Holmen, Tone Munz, Petter Stensby, Håkon Mølsæter

4. Styrets arbeid
Det er i driftsåret holdt fem styremøter, i tillegg til ett via e-mail, og protokollført 46 saker. I tillegg har styret hatt løpende kontakt via
e-mail. Regnskapet viser et overskudd på kr 184 710, noe som i hovedsak er ubenyttede midler til ”styrets” disposisjon. Styret foreslår
at beløpet overføres egenkapitalen. Det vises for øvrig til regnskapet med noter. Sjusjøen Vel har ca. 1600 betalende medlemmer.
4.1 Lunkelia
Den foreslåtte utbyggingen i Lunkelia har preget styrets arbeid i flere år, og har vært solid omtalt i de tre siste årsmeldingene. Slik kan
vi ikke si at det har vært det siste driftsåret. Så vidt vi har klart å fange opp har det ikke skjedd noe arbeid med Lunkelia siden forrige
årsmøte. Det skal lages et planprogram som skal ut på høring før konsekvensutredningen av de to gjenstående veialternativene kan
starte opp. I følge opplysninger fra Pihl er ikke dette arbeidet satt i gang, og vi har ingen opplysninger om når det måtte starte opp. Vi
hadde også denne påsken en forsiktig markering hvor vi satte opp plakater i det aktuelle området. Vi kan forsikre medlemmene om
at vi er i god beredskap og vil være på saken så fort det skjer noe. Hvorfor denne saken har ligget i bero så vidt lenge ønsker vi ikke å
spekulere omkring.
4.2 Kroksjølia
Reguleringsplanen for Kroksjølia er nå vedtatt i kommunestyret. Det er regulert tomter til litt i underkant av 100. Det er fra hytteeiere kommet klage på noen av tomtene, og i skrivende stund er ikke disse klagene ferdigbehandlet. Det som mange innvendinger har
gått på er plassering tett inntil myr eller at en må passere myr for å komme til foreslått tomt. Mange av disse innvendingene har både
grunneier og kommunen imøtekommet, men som sagt, alt er ikke helt på plass. Styret ønsker å kommentere at arbeidet med reguleringsplanen for Kroksjølia har foregått på en måte som har etterlatt lite støy. Selvfølgelig har ikke alle vært enig, men respekten for
hverandres roller og gjensidig tillit har blitt vist.
4.3 Høyhus på Sjusjøen Buchardts planer
Det vil være kjent for våre medlemmer at Arthur Buchardt, gjennom selskapet Birkebeiner Invest, har lansert planer om å bygge
høyhus på åtte etasjer på andre siden av veien til parkeringsplassen for fjellkirka. Det har rimeligvis fått mye presse og Buchardt er gitt
rikelig anledning til å selge det inn. Det er stilt krav til konsekvensutredning og det medfører at det må utarbeides et planprogram
som skal ut på høring. Et informasjonsmøte ble holdt på Sjusjøen i oktober og her kom det massiv motstand.
Vi markerte klar avstand fra planene og fikk solid pressedekning.
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Velet, i likhet med over 30 andre uttalte oss da planprogrammet forelå, og alle var negative til høyhus, inklusive Pihl. Kommunestyret
har nå behandlet planprogrammet og fattet vedtak om at det ikke blir aktuelt med åtte etasjer. Det vil bli konsekvensutredet seks og
fire etasjer, men ordføreren uttalte under behandlingen at det også vil sitte langt inne med seks etasjer. I ettertid er det oppstått uenighet om hvem som eier den ene tomta og saken har for tiden liten framdrift.
4.4 Kulturminner
Kommuneplanen for kulturminner og kulturmiljø der Velet foreslo virkemidler for å sikre utsatte kulturmiljøer slik som setermiljøene
på Sjusjøen, er nå vedtatt. Det er grunn til å både håpe og tro at det som gjenstår av setervanger på Sjusjøen vil bli bevart for framtiden
selv om vi skulle ha ønsket at vedtaket hadde vært enda mer forpliktende.
4.5 Serviceavgift
Årsmøtet 2017 ble preget av at en av grunneierne hadde sendt ut faktura på serviceavgift til hytteeiere med festetomt. I denne serviceavgiften lå det også et beløp til kjøring av skiløyper. Dette vakte stor harme og mange mente at grunneierne ikke har hjemmel til
å kreve inn en slik avgift så lenge det ikke er omtalt i festekontrakten. Bidrag til skiløyper mente et samlet årsmøte måtte være frivillig
og vedtok å holde tilbake bidrag til skiløypekjøring til grunneieren ryddet opp. Styret tok umiddelbart etter årsmøte kontakt med
grunneierne og begge orienterte senere i brevs form at avgiften til skiløyper var en frivillig sak.
Hvorvidt grunneierne har hjemmel for å kreve at brukerne skal ta sin del av sommervedlikeholdet på veinettet er det ulike meninger
om. Flere har engasjert advokat for å se på dette og Velet har hatt kontakt med flere advokater. Det foreligger også juridiske utredninger fra andre Vel i området. Det kan nok synes som at veiloven hjemler at brukerne skal være med på vedlikeholdet, men at det kan
kreves at det dannes veilag i de forskjellige områder. Så langt er det ikke noen som har tatt saken fram for rettsapparatet, men det
er noen som arbeider for dannelse av veilag. Velet finner ikke grunnlag for å forfølge saken juridisk på vegne av alle med festekontrakt
og styret har fattet følgende vedtak.

”Styret finner grunneiernes framgangsmåte om innføring av serviceavgift som meget uheldig, og det synliggjør liten interesse om å
arbeide nært sammen med hytteeierne. Styret innser imidlertid at hytteeierne må kunne være med å ta en rimelig andel av kostnadene
med sommervedlikehold av veiene etter nærmere angitte prinsipper. Disse prinsippene må utarbeides i samråd mellom grunneierne
og hytteeierne. Velet vil kunne representere medlemmene, men Styret presiserer at Velet ikke er noen formell forhandlingspart og
følgelig ikke kan binde opp medlemmene.
Styret tar ikke stilling til eventuell dannelse av veilag med hjemmel i veiloven.”
Det er nå holdt møter med begge grunneierne før det går ut krav om serviceavgift 2018 til hytteeiere med festetomt. Vi har der fått innsyn i hva som brukes til vedlikehold av veinettet og budsjett for kommende år. Vi har ingen grunn til å tvile på sannhetsgehalten i dette
tallmaterialet. Vi har vært helt klare på at serviceavgiften kun skal inneholde kostnader til vedlikehold av vei og for vannposter for dem
som benytter seg av disse. Videre sier vi helt klart at bidrag til skiløyper må komme på egen faktura hvor det presiseres at dette er
et frivillig bidrag. Vi forventer at dette blir imøtekommet når fakturaen sendes ut i løpet av sommeren.

4.6 Brøyting av hytteveier
Igjen fikk vi en snørik vinter på Sjusjøen. Det er ikke mer enn fire år siden sist. De store utfordringene kom innenfor bommen på Storåsen. Storåsen AS brøyter til ca 1200 hytter og drøyt halvparten ligger innenfor bommen. Der er det mye hardere vær og mer vind med
de utfordringen det medfører. Litt før påske meldte brøyteentreprenør Storåsen AS at ”brøytekassa” var tom, og at nye snøfall fram mot
påske kunne føre til at de ikke klarte å holde oppe veinettet. Mange møter ble holdt og Velet var meget klare på at Pihl her måtte være
sitt ansvar bevisst. Det satt langt inne å få de på banen, men det løste seg til slutt, og den største bidragsyteren ble påskeværet.
I følge avtalen som gjaldt til og med sist vinter skal det være brøytet til alle hytter innen kl 15:00 på fredag. Storåsen AS opplyser at
det hver helg er 400-500 hytter som ikke er besøkt. Det sier seg selv at dette er en svært ressurskrevende løsning som ingen er tjent
med. Videre er det håndverkere på mange hytter og flere og flere hytter leies ut og er i bruk hele uka. Dette medfører at det meste av
veinettet må brøytes kontinuerlig. I avtalen som har vært fram til nå er disse kostnaden fordelt på alle hytteeiere. Vi er nå enige med
grunneier og brøyteentreprenør om å finne fram til en løsning hvor hytteeierne betaler mer etter bruk, da med varsling om når du skal
på hytta. I løpet av sommeren venter vi at det foreligger en løsning alle kan være tjent med.
4.7 Henvendelse til kommunen om felles arealplan
Årsmøtet 2017 vedtok følgende uttalelse:

«Sjusjøen Vel skal i løpet av arbeidsåret 2017/18 ta kontakt med andre aktuelle foreninger som velforeninger, DNT, Naturvernforbundet
eventuelt andre. Hensikten er å undersøke mulighetene og eventuelt starte en prosess med å legge press på Ringsaker, Lillehammer
og Øyer kommune til å få utarbeidet en felles arealplan for fjellområdene i disse tre kommunene. Bakgrunnen for et eventuelt samarbeid med andre foreninger er trussel om økt utbygging/nedbygging av fjellområder som vi ønsker skal forvaltes bærekraftig ut ifra
naturverdier og mulighet for rekreasjon og friluftsliv.»

Denne henvendelsen er sendt, og har i tillegg gått til begge fylkeskommune som blir én, Innlandet fylkeskommune, fra 01.01.2020. Det
ble til slutt 17 underskrivere. Det har kommet svar fra to, Ringsaker og Lillehammer. Ringsaker sier de vil ta opp dette tema til vurdering tidligst i 2020, mens Lillehammer svarer at de vil ta opp saken med de to andre kommunene i år. Vi har ikke hørt fra Øyer eller
de to fylkeskommunene. Initiativet har ført til at det 12. februar ble arrangert et åpent møte i regi av FNF Oppland (Forum for natur og
friluftsliv) om en regional plan for en fjellgrense i tilgrensende områder i disse tre kommunene. Det er etablert en arbeidsgruppe og
det jobbes videre med saken. Styret vil holde seg orientert om dette arbeidet.
4.8 Eiendomsskatt
Alle med fast eiendom i Ringsaker har fått ny takst og verdisetting. Grunnlaget som ble sendt ut fra kommunen var særdeles mangelfullt og det ble prestert å si at det var for komplisert til å forstå for vanlige eiere av hus/hytter.
Velet har selvfølgelig ikke noen mening om verdifastsettelsen av hver enkelt hytte, men vi støtter opp under en henvendelse hytteeiere i
Kroksjølia har sendt kommunen. Styret vedtok følgende.

“Styret har fått oversendt en innvending fra hytteeiere i Kroksjølia til Ringsaker kommune hvor de ber om at områdefaktoren som er
lagt til grunn i beregning av eiendomsskatten endres fra 1,5 til 1,1. Styret støtter opp under denne innvendingen, og mener hytteeierne
har meget solide argumenter for at dette må imøtekommes”
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4.9 Destinasjon Sjusjøen SA (DS)
I formålsparagrafen til DS heter det: Destinasjon Sjusjøen SA skal være reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, produktkoor-

dinator og spydspiss i markedsføringen av destinasjonen. Destinasjon Sjusjøen SA skal gjennom målrettet og samlet innsats styrke
Sjusjøen og omegns konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke hele destinasjonens attraktivitet.
Videre sies det: Selskapet skal være reiselivsfaglig rådgivende slik at verdiene til gjestene, hytteeierne, virksomhetene og kommunen
økes.

Sjusjøen Vel er en av stifterne og andelseier i DS og har hatt styreplass siden starten. Selskapet har ikke lenger støtte fra Innovasjon
Norge og de klart største bidragsyterne nå er Pihl AS og Brøttum Allmenning. For øvrig er det meste av næringslivet som opererer på
Sjusjøen andelseiere sammen med Ljøsheim og Omegn Vel. Ringsaker Almenning er ikke andelseiere, men Rømåsen og Natrudstilen
Vel har valgt å bli medlem. Kommunen er også andelseier og har i tillegg støttet prosjektet med kr 250 000 hvert år. Totalt er det 77
andelseiere.
Selskapet er en møteplass hvor felles utfordringer på Sjusjøen blir tatt opp til diskusjon. Hjemmesiden er: visitsjusjoen.no
Sjusjøen Vel er meget opptatt av at DS arbeider på en slik måte at hytteeierne også ser verdier av det som gjøres.
Vårt inntrykk er at destinasjonen befester sin plass bedre og bedre.
4.10 Sjusjøposten- Hjemmesiden- Nyhetsbrev
Sjusjøposten eies av Sjusjøen Vel og driftes av Gudbrandsdølen Dagningen AS (GD) som står ansvarlig for det redaksjonelle stoffet,
samt distribusjon. Fire medlemmer fra styret utgjør et redaksjonsråd som har regelmessig kontakt med redaktøren enten via møter
eller per mail. Sjusjøen Vel disponerer noen egne sider i bladet som blir brukt til direkte medlemsrettet orientering. Vi får mange
positive tilbakemeldinger på at Sjusjøposten blir godt mottatt og har mye aktuelt stoff. Vi har flere medlemmer fra områder som ikke
sogner til Sjusjøen Vel med begrunnelse at de ønsker å motta Sjusjøposten. Sjusjøposten ligger også ute digitalt på våre hjemmesider
og er tilgjengelig for medlemmer via e-post adresse. Mange utgaver bakover i tid er også lagt inn. Hjemmesiden er også nå tilrettelagt
for mobil.
Vi har avtale med Consis Grafisk AS om utforming og drift av våre hjemmesider, samt utsendelse av nyhetsbrev. Vi forsøker å holde
sidene oppdatert med aktuelt stoff, og alle som abonnerer på nyhetsbrevet blir varslet om de viktigste sakene. I driftsåret har det gått
ut 4 nyhetsbrev til ca. 750 abonnenter, med en åpningsprosent på ca. 70 i gjennomsnitt. Det betraktes som høyt.
Vi er også på Facebook og har snart 800 medlemmer. Vi bruker siden til å legge inn informasjon, men har valgt å ikke inngå i noen
diskusjon med medlemmene. Siden heter Sjusjøen Vel.
4.11 Sjusjøen og omegn Skiforening (SOS)
SOS ble stiftet for seks år siden og har alle grunneierne, aktuelle velforeninger og noen bedrifter som medlemmer. I tillegg kommer i
underkant av 800 direkte medlemmer. I overkant av 4000 er blitt medlemmer ved å betale den delen av serviceavgiften som var øremerket til kjøring av skiløyper.
SOS har en styringsgruppe som behandler løypekjøring spesielt, men som også tar stilling til merking av stier og sykkel traséer på
Sjusjøen. SOS tar stilling til hvordan foreningens midler skal disponeres.
Sjusjøen Vel har ett medlem i styringsgruppen.
SOS har egen hjemmeside med adresse: sjusjoen.com
4.12 Påskeskirenn Fiskekonkurranse
De senere årene har det blitt flere aktivitetstilbud for barn og unge som ferierer på Sjusjøen, det være seg både sommer, høst og vinter.
Flere av disse arrangementene koordineres gjennom Destinasjon Sjusjøen. Velet bidrar med midler til fysiske installasjoner og har de
senere årene arrangert fiskekonkurranse og påskeskirenn. Frivillig innsats fra styret og/eller andre medlemmer er en forutsetning for
å få avviklet et slikt arrangement.
Påskeskirennet langfredag samlet mer enn tusen glade påsketurister hvor barna sto i sentrum. Med strålende vær, gratis deltagelse,
medalje, saft/pølser og premier til en stor andel, er det hyggelig for styrets medlemmer og familiemedlemmer, å konstatere at alle
også i år gikk tilfreds hjem.
4.13 Styrets avsluttende kommentarer
Sjusjøen Vel er Norges størst velforening for hytteeiere med sine ca. 1600 medlemmer.
Det er likevel viktig å rekruttere nye medlemmer blant de mange nye hytteeierne på Sjusjøen. Vi mener også det er viktig at de mange
yngre familiene som har kjøpt eller bygd seg hytte på Sjusjøen blir engasjert i velforeningen.
Sjusjøen Vel er en uavhengig forening. I alt vårt virke ønsker vi å samarbeide til beste for alle hytteeiere med Ringsaker kommune og
grunneierne på Sjusjøen.
Vi er levende opptatt av å bidra til at Sjusjøen er og skal være et rekreasjons – og fritidsområde til beste for alle hytteeiere.
Slik støtter vi også Brøttum Røde Kors Hjelpekorps, Sjusjøen Fjellkirke, Lions Club i Ringsaker Nord og andre prosjekter som forskjønner område, eks. Trivselsplassen.
Vi mener dette er svært viktig for at hele Sjusjøen skal være attraktivt sted å ha hytte på.
Vi oppfordrer alle til å komme med forslag til forskjønning av Sjusjøen.
Sjusjøen, 06.06.2018
Jan Ove Holmen
leder

Ingeborg Mæhlum
nestleder

Vidar Braaten
Halvor Møllerløkken
kasserer				
Jon Andersen

Arild J. Bodahl
sekretær
Tone Munz

Svein Hagen
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Sak 4. Årsregnskap

Sjusjøen Vel

Resultatregnskap 2017-18
2017-18
Virkelig
3120
3440
3441
3442
3620
3700

4090
6410
6540
6700
6710
6720
6790
6800
6810
6840
6940
7140
7320
7321
7420
7700
7701
7710
7715
7720
7770
7790
7830

7791
7793
7794
7795
7796

8050
8150

Driftsinntekter
Medlemskontingenter
Tilskudd fra Ringsaker Kommune
Mva-kompensasjon
Grasrotandel (Norsk Tipping)
Andre inntekter
Provisjonsinntekter
Sum Driftsinntekter
Varekost/Administrasjonskostnader/Drift
Beholdningsendring
Leie av lagerlokale
Driftsmidler/Inventar
Regnskapskostnader
Faktureringskostnader
Økonomisk/juridisk bistand
Destinasjon Sjusjøen
Kontorrekvisita
Trykksaker/kopiering
Avis
Porto
Reisekostnader Styret
Annonser/markedsføring
IT-kostnader/Adm hjemmeside
Gaver
Styremøter/Møter
Honorar styremedlemmer
Årsmøte
Tema-/Medlemsmøter
Aktiviteter
Bankkostnader
Andre kostnader
Tap på fordringer
Sum Varekost/Adm.kostnader/Drift
Driftsresultat før bevilgninger
Bevilgninger
Ringsakfjellet Fritid AS
Brøttum Røde Kors Hjelpekorps
Sjusjøen Fjellkirke
Lions Club Ringsaker Nord
Egne prosjekt/Andre bevilgninger
Til styrets disposisjon
Sum bevilgninger
Driftsresultat etter bevilgninger
Finansinntekter/-kostnader
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto finansposter
Overskudd/Underskudd
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-625 600
-60 000
-34 936
-95 776
-95 330
-911 642

Note

1
1

3 996
32 910
28 605
49 431
67 987
4 768

2
3

3 605
5 432
29 250
18 113
2 298
3 686
100 000
7 970
23 396
3 789
5 584
20 400
411 219
-500 423

4

240 000
30 000
40 000
10 000

320 000
-180 423
-4 287
-4 287
-184 710

1

2017-18
Budsjett

2016-17
Virkelig

-650 000
-45 000
-40 000
-60 000

-638 750
-45 000
-40 736
-70 560

-100 000
-895 000

-118 494
-913 539

4 000
1 000
30 000
35 000

3 996

35 000
5 000
1 000
3 500
6 000
30 000
5 000
40 000
5 000
5 000
100 000
10 000
2 000
50 000
4 000
20 000
10 000
401 500
-493 500

28 184
31 813
49 219
34 688
5 246
3 434
5 755
25 996
37 408
2 000
2 990
84 000
8 200
19 398
3 204
740
19 200
365 470
-548 069

240 000
30 000
40 000
10 000
50 000
100 000
470 000
-23 500

240 000
30 000
40 000
10 000

320 000
-228 069

-4 000

-3 983

-4 000
-27 500

-3 983
-232 053
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Sjusjøen Vel
Balanse pr
Eiendeler
1350

1500
1560
1565

30.04.2018

Finansielle anleggsmidler
Destinasjon Sjusjøen
Sum finansielle anleggsmidler
Fordringer/Forskudd
Kundefordringer medlemskontingent
Fordringer andre
Fordringer bonusordninger

30.04.2017

840
840

840
840

11 600
37 190
7 216

5
1
1

3 000
26 950
10 825

1700 Forskuddsbetalte kostnader
1760 Påløpte renter
Sum fordringer/forskudd
1920 Driftskonto DNB - 2000.65.39751
1930 Fastrentekonto DNB - 1203.74.03928
1940 Lunkelia-konto DNB - 1503.85.47663
Sum bankinnskudd

13 125
1 458
70 589
33 872
1 072 516

3
1

13 749
1 623
56 147
6 536
928 118

1 106 387

934 654

Sum omløpsmidler

1 176 976

990 801

SUM EIENDELER

1 177 816

991 640

2050 Inngående egenkapital 01.05.2017
Årets resultat
Utgående egenkapital 30.04.2018
Gjeld/Avsetninger
2182 Avsatt driftsfond
2400 Leverandørgjeld
2600 Skattetrekk
2960 Påløpte kostnader
2980 Avsetninger/forpliktelser
2990 Annen kortsiktig gjeld
Sum Gjeld/Avsetninger

-763 868
-184 710
-948 578

-531 815
-232 053
-763 868

-200 000
-13 639
-15 600

-200 000
-27 773

-229 239

-227 773

SUM EGENKAPITAL/GJELD

-1 177 816

-991 640

Egenkapital/Gjeld

Årsregnskap 2017-18 - Resultat og Balanse - til Styret

30.05.2018 10:20
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Informasjon fra:
Sjusjøen Vel

Noter
årsregnskapet
2017-2018
Noter til
til årsregnskapet
2017-18
Note 1

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven og God
Regnskapsskikk for små foretak. Inntekter er resultatført når de er opptjent.
Kostnader som gjelder 1. tertial, men som er betalt for hele 2018 er periodisert
i henhold til dette.
Periodisering inntekter
Konto 3442 Grasrotandel (Norsk Tipping)
Herav kr 37.190 for 1. tertial 2018.
Konto 3700 Provisjonsinntekter
Gausdal Landhandleri: Herav kr 5.344 for 1. tertial 2018.
Skattum Handel: Herav kr 1.872 for for 1. tertial 2018.
Konto 8050 Renteinntekter/1760 Påløpte renter
Herav renter for 1. tertial 2018 med kr 1.458 (ikke godskrevet).

Note 2

Lunkelia-saken
Konto 6720 Økonomisk/juridisk bistand
Kr 3.625 til advokatfirma Bull & Co/Advokatfirmaet Hjort DA for juridisk bistand
og kr 45.806 til Grindaker AS Landskapsarkitekter for bistand vedrørende
reguleringsplaner i fjellet.

Note 3

Periodisering utgifter
Konto 6790 Destinasjon Sjusjøen
I tillegg til vårt bidrag med kr 48.300 til rydding/vedlikehold er serviceavgift for
regnskapsåret på kr 19.687 inkludert.
Konto 1700 Forskuddsbetalte kostnader
Det er betalt serviceavgift til Destinasjon Sjusjøen for 2.-3. tertial 2018 med kr
13.125 for neste regnskapsår (2018-19).

Note 4

Konto 7830 Tap på fordringer
Tapsført kr 20.400 for utestående medlemskontingent som ikke er betalt pr
30.04.2018. Disse er slettet som medlemmer.

Note 5

Konto 1500 Kundefordringer medlemskontingent
Nye medlemmer i 2018 som ikke er forfalt og medlemmer som har betalt etter
30.04.2018.

Sak 5- Revisjonsberetning
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Informasjon fra:
Kontrollkomitèens beretning for driftsåret 2017-2018
Komitéen har bestått av Thor Holmen (leder), Helge Huuse og Karin Bieltvedt.
Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at Sjusjøen Vel fungerer i samsvar med vedtektene og årsmøtets beslutninger. Komitéen skal
også påse at Velets midler anvendes i henhold til Lov og økonomiske rammer.
Komitéen har på grunn av store fysiske avstander mellom medlemmene, ikke hatt fysiske møter, men kommunisert via e-post.
Som en del av dette arbeidet har vi fulgt styrets arbeid fra tilsendte styrereferat.
Det har tilsynelatende skjedd lite rundt utbyggingsplanene av Lunkelia det siste året. Selv fra Pihl sin side har det vært uvanlig stille.
To andre aktiviteter som gjelder utbygging, har fått styrets oppmerksomhet, nemlig Buchardts høyhusplaner i sentrum og fortetting i
Kroksjølia. Når det gjelder fortetting av Kroksjølia har styret fått verdifullt supplement fra Arbeidsgruppen for vern av Sjusjøens åpne
fjellområder, ledet av Toril Teigar Jacobsen, som har gjort en utrettelig, klok og saklig innsats for å redusere antall hytter og redusere
belastning på sårbar natur i et allerede presset område.
Velets innspill til Kommunens Kulturminneplan har bidratt til at de historisk viktige løkkene og setermiljøene på Nordvangen og øst for
Graaten ser ut til å kunne bli bevart for fremtiden.
Styret har fulgt opp Årsmøtevedtaket ved å kontakte andre aktuelle foreninger og innledet samarbeid med Forum for natur og friluftsliv
i Oppland, for å arbeide mot en felles arealplan og forvaltning av fjellområdene i Ringsaker, Lillehammer og Øyer.
Styret har fulgt opp Årsmøtevedtaket om å avvise grunnlaget for serviceavgift fra Pihl og Brøttum. Efter dialog med grunneierne for
å klargjøre at løypetilskuddet er frivillig og få innsyn/kontroll på beregningsgrunnlaget er Velets støtte til løypevedlikehold betalt for
inneværende år.
På offisielle møter, i avisinnlegg, kontakter med Kommunen og Grunneier har det vært fremført klare og tydelige budskap og argumenter.
Det må i denne sammenheng også berømmes alle de av Velets medlemmer som utrettelig har arbeidet på mange felt. Både med aktiviteter for å orientere om saker som er viktige, informasjonsstands og ikke minst mange saklige og gode avisinnlegg. Det er imponerende å se hvilket engasjement og fantastiske ressurser som kan hentes frem fra Velets egne rekker.
Glemmes må heller ikke Velets årlige og løpende aktiviteter for store og små.
Rykkinn/Lillehammer/Ridabu 8. juni 2018
Thor Holmen/s/

Helge Huuse/s/

Karin Bieltvedt/s/

Sak 7. Handlingsplan 2018- 2019
Det er vedtektsfestet at årsmøtet vedtar styrets handlingsplan for det nye driftsåret. Samtidig vedtar årsmøtet budsjett med bevilgninger slik at styrets økonomiske spillerom er ganske avgrenset. Følgelig vil en handlingsplan bli av en mer generell karakter og beskrivelse.
Hva styret til enhver tid skal bruke tid på vil være avhengig av hvilke saker som er på dagsorden og som berører våre medlemmer. I
handlingsplanen som ble lagt fram for årsmøtet 2017 ble det forventet at Lunkelia-saken fortsatt ville ta mye tid. Slik ble det ikke, noe
som bekrefter at det er vanskelig å være helt konkret i en slik handlingsplan. Hva Lunkelia saken vil medføre av arbeid i kommende år
vet vi ikke.
Derimot har den innførte serviceavgiften tatt mye tid, og til tider svært mange henvendelser. Vi forventer at dette roer seg i kommende
driftsår.
Ny brøyteavtale med Storåsen AS og Pihl vil nok kreve både tid og villighet til å finne løsninger.
Styret legger stor vekt på å arbeide på en slik måte at vi nyter respekt hos våre samarbeidspartnere, det være seg grunneiere så vel
som kommunen.
Grunneierne har sine dører åpne, og vi får de møtene og samtalene vi ber om, både formelle møter og mer uformelle samtaler. Dette
skal vi selvfølgelig følge opp videre.
I kontakt med kommunen har vi fått klare signaler på at de ønsker en tettere kontakt og ønsker å invitere til regelmessige samtaler.
Dette ser vi fram til og vi forventer et konstruktivt samarbeid etter møtet sammen med de andre velene.
Vi skal som tidligere benytte vår plass i styringsgruppen for Skiforeningen og være med å utvikle løypenettet til beste for alle som
ferdes på Sjusjøen.
Styret har nå en gruppe som spesielt skal følge opp at det er ryddig og pent i vårt fjellområde. Her er det absolutt et forbedringspotensial!
Av mer generell art kan vi gjenta det som er stått i tidligere handlingsplaner:
- Fortsatt holde tett og tillitsfull kontakt med grunneiere og kommunen.
- Sørge for at hytteeiernes interesser kommer fram før beslutninger tas.
- Følge godt med i lokal presse.
- Kreve full innsikt i at våre bevilgninger brukes til det de er tiltenkt.
- Holde medlemmene informert om styrets arbeid gjennom nyhetsbrev, våre hjemmesider, Facebook og Sjusjøposten.
- Holde medlemsmøter når det oppstår saker som trenger grundig belysning.
- Holde nær kontakt med andre Vel foreninger i Ringsakerfjellet.
- Arrangere aktiviteter for de ferierende på Sjusjøen, både i vinter- og sommersesongen.
- Bistå til at Sjusjøen framstår på en måte som er dette vakre område verdig gjennom miljøvennlig renovasjon.
I driftsåret er det forventet at det holdes 4-5 styremøter med 2-3 timers varighet. Styret fordeler arbeidsoppgavene i flere underutvalg
og arbeidsmengden i disse vil variere avhengig av aktuelle sakerAktiviteter som for eksempel skirenn og fiskekonkurranse krever også stor innsats fra styrets medlemmer. Her ønsker vi at medlemmer som har tid og interesse kan gjøre en innsats.
Styret ønsker selvfølgelig innspill fra medlemmene om aktuelle saker som berører oss som hytteeiere.
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Informasjon fra:
Sak 10.Sjusjøen
Budsjett 2018
- 2019
Vel

Budsjett 2018-19
2018-19
Budsjett
3120
3440
3441
3442
3700

6410
6540
6700
6710
6720
6790
6800
6810
6840
6940
7140
7320
7321
7420
7700
7701
7710
7715
7720
7770
7790
7830

7791
7793
7794
7795
7796

8050
8150

Driftsinntekter
Medlemskontingenter
Tilskudd fra Ringsaker Kommune
Mva-kompensasjon
Grasrotandel (Norsk Tipping)
Provisjonsinntekter
Sum Driftsinntekter
Varekost/Administrasjonskostnader/Drift
Leie av lagerlokale
Driftsmidler/Inventar
Regnskapskostnader
Faktureringskostnader
Økonomisk/juridisk bistand
Destinasjon Sjusjøen
Kontorrekvisita
Trykksaker/kopiering
Avis
Porto
Reisekostnader Styret
Annonser/markedsføring
IT-kostnader/Adm hjemmeside
Gaver
Styremøter/Møter
Honorar styremedlemmer
Årsmøte
Tema-/Medlemsmøter
Aktiviteter
Bankkostnader
Andre kostnader
Tap på fordringer
Sum Varekost/Adm.kostnader/Drift
Driftsresultat før bevilgninger
Bevilgninger
Ringsakfjellet Fritid AS
Brøttum Røde Kors Hjelpekorps
Sjusjøen Fjellkirke
Lions Club Ringsaker Nord
Egne prosjekt/Andre bevilgninger
Sum bevilgninger
Driftsresultat etter bevilgninger
Finansinntekter/-kostnader
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto finansposter
Overskudd/Underskudd
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2017-18
Virkelig

-630 000
-60 000
-30 000
-80 000
-95 000
-895 000

-625 600
-60 000
-34 936
-95 776
-95 330
-911 642

4 000
1 000
35 000
32 000
50 000
70 000
5 000
1 000
3 700
6 000
35 000
5 000
25 000
5 000
5 000
100 000
10 000
2 000
50 000
4 000
20 000
20 000
488 700
-406 300

3 996
32 910
28 605
49 431
67 987
4 768
3 605
5 432
29 250
18 113
2 298
3 686
100 000
7 970
23 396
3 789
5 584
20 400
411 219
-500 423

240 000
40 000
50 000
10 000
75 000
415 000
8 700

240 000
30 000
40 000
10 000
320 000
-180 423

-4 500

-4 287

-4 500
4 200

-4 287
-184 710

Informasjon fra:
Sak 11. Innstilling fra Valgkomiteen
Styret			
Leder
Jan Ove Holmen
ikke på valg
1 år igjen
Nestleder
Ingeborg Mæhlum
ikke på valg
1 år igjen
Kasserer
Vidar Braaten
ikke på valg
1 år igjen
Sekretær
Arild J Bodahl
ikke på valg
1 år igjen
Styremedlem 1
Halvor Møllerløkken
ikke på valg
1 år igjen
Styremedlem 1
Tone Munz
ikke på valg
1 år igjen
Styremedlem 2
Jon Andersen
Gjenvalg
2 år
Styremedlem 2
Svein Hagen
Gjenvalg
2 år
Varamedlem 1
Erik Gaalaas Engesveen Gjenvalg
2 år
Varamedlem 2
Gisle Paulsen
Ny
2 år
Revisorer			
Revisor
Svein Eriksen
Gjenvalg
2 år
Vararevisor
Geir Kjønigsen
Gjenvalg
2 år
			
Kontrollkomitè			
Leder
Thor Holmen
Gjenvalg
1 år
Medlem
Karin Bieltvedt
Gjenvalg
1 år
Medlem
Helge Huse
Gjenvalg
1 år

Sak 12. Innstilling fra Styret på medlemmer til valgkomitéen
Velges for ett år
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Bjørn Egil Skar, Ringsaker
Petter Stensby, Ullensaker
Ole Petter Gundersen, Elverum
Synnøve Solbakken, Halden
Terje Hovland, Oslo
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