




Kontrollkomiteens rapport for 2022 til Årsmøtet i Sjusjøen Vel 2023 
 
Kontrollkomiteen har bestått av Steinar Afseth, Halvor Møllerløkken og Egil Høyem 
(leder). 
 
Vedtekter for Sjusjøen Vel § 1 sier at ”Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til 
formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og Omegn”. 
 
Instruks for Kontrollkomiteen § 1 sier blant annet at ”Komiteen skal føre tilsyn med at 
Sjusjøen Vel fungerer i samsvar med vedtektene og årsmøtets beslutninger”. 
Kontrollkomiteen ”skal også påse anvendelsen av SV´s midler og Komiteen skal få 
oversendt protokoller og referater” for å dekke informasjonsbehovet. 
 
Kontrollkomiteen tolker dette dithen at vi har en sentral rolle i å ivareta og fremme 
interessene til medlemmene av Sjusjøen Vel.  
Kontrollkomiteen er oppnevnt av Årsmøtet i Sjusjøen Vel og vi rapporterer tilbake til 
dette Årsmøtet : 
 

• Kontrollkomiteen har ment at det er nyttig å få frem Årsmøte-protokoll tidligst 
mulig etter årsmøtet – dette som en info for både de som var på  møtet og for 
medlemmene som ikke kunne komme. Beslutninger og innspill  i årsmøtet, samt 
ny Handlingsplan for det nye styret er sentralt.  
Kontrollkomiteen (KK) har derfor sett det som formålstjenelig å ha et ”oppstartsmøte med Sjusjøen Vel (SV) ” snarest mulig etter årsmøtet.  
Dette er en rutine initiert av KK som har fungert utmerket i de to tidligere årene, 
men i 2022 lykkes vi ikke å få til dette før 2.9.2022. 

 
• Kontrollkomiteen fikk 28.8 i 2022 oversendt 2 referat fra styremøter  

              som var avholdt etter årsmøtet 9.4. 
Medio oktober fikk KK vi et referat fra SV´s styremøte i september .  
Referatet fra et styremøtet  i desember mottok KK i månedsskiftet 
januar/februar .  
I februar har Kontrollkomiteen også fått referatet fra styremøte datert 30.1.23. 

 
Kontrollkomiteen er, for å utføre den jobb vi har påtatt oss fra Årsmøtet, avhengig av 
informasjon fra Styret og svar på spørsmål vi har om viktige saker styret jobber med. 
 
Det er mange grunner til at ting har tatt lenger tid for Sjusjøen Vel i 2022 , hvilket 
Sjusjøen Vel skal orientere om i sin årsberetning. 
 
Kontrollkomiteen er nå i februar/mars 2023 blitt enig med Sjusjøen Vel´s styre om å 
skjerpe rutiner for referat , informasjonsutveksling og møterutiner oss i mellom. 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeidsform 2022 
 
Kontrollkomiteen har, på vegne av Årsmøtet,  vært opptatt av å stille følgende sentrale 
spørsmål : 
 
- Styrets erfaringer fra Årsmøtet 
- Hva sier protokoll fra årsmøtet med hensyn til aktuelle punkter for oppfølging i det nye    
   arbeidsåret.  
- Rutine for oversendelse av referat fra  Sjusjøen Vel´s styremøter og info   
- Implementering av ny strategi – oppfølging og konkretisering i handlingsplan 
- Forholdet til grunneierne - informasjonsbehov og hvordan styrke   
  vår «forhandlingsposisjon og gjennomslagskraft» 
- Utfordringer med tomtefesteloven - tolking av festekontrakt, innløsnings-rettigheter og   
   prinsipper for prising ved kjøp.   
- Arbeidet med brøyting og prisnivå – anbud og/eller andre modeller 
- Nå er det ingen sted å kaste kvist, tre og og gressavfall . Pihl henviser folk til Åstadalen   
   og Moelv ! 
- «Markedsføring» av Sjusjøen Vel generelt  
    Vi trenger mer engasjement og flere medlemmer (medlemstallet synker) 
- Info til medlemmer og ikke-medlemmer.  
 
Kontrollkomiteen har hatt to møter med styret i Sjusjøen Vel, henholdsvis 2.9.  og nå 
medio februar 2023 . 
Dette ble bra møter der vi fikk tatt opp mange viktige  spørsmål. 
 
Kontrollkomiteen mener at punktene vi ønsket svar på , gjengitt ovenfor , er sentrale 
oppgaver for SV og derfor problemstillinger som det er viktig å informere om.  
Vi ønsker at nyheter for medlemmene presenteres på hjemmesidene og i 
Årsberetningen. 
 
Styret i Sjusjøen Vel behandlet årsregnskap for 2022 med revisors beretning , samt 
budsjett for  2023, på sitt styremøte 25.2.  
Kontrollkomiteen mottok endelig årsregnskap og revisjonsberetning i e-post 27.2.2023, 
og signert årsregnskap 6.3.2023.   
KK hadde tidligere i februar et møte med Sjusjøen Vel og fikk da en gjennomgang av 
foreløpig regnskap og balanse og mulighet til å kommentere . Vi har nå 6.3.2023 også 
mottatt styrets årsberetning med kommentarer.  
Dette ser i utgangspunktet oversiktlig og greit ut og gir uttrykk for status. 
 
KK oppfordrer generelt Styret til å bruke notene til regnskapet og selve Årsberetningen 
til utfyllende avklaringer og tilleggsopplysninger. 
 
Dette gjelder også info om tiltak i forhold til en litt bekymringsfull medlemsutvikling , 
samt utviklingskostnader knyttet til IT og hjemmeside samt de spørsmål 
Kontrollkomiteen har reist foran i denne rapport. 
 
Det synes for øvrig for Kontrollkomiteen at gjennomslaget overfor grunneierne  Pihl og 
Brøttum ikke er så tilfredsstillende som ønsket. Dette gjelder saker som : 

 



- Avtaler og fremdrift vedrørende hogst i hytteområdene på Sjusjøen 
- Levering av kvist og smågran 
- Høye og stadig økende brøytekostnader . Alternative modeller/avtaler samt spørsmål  
   om anbud og brukerbetaling 
- Utfordringer med tomtefesteloven - tolking av festekontrakt, innløsningsrettigheter og  
   prising. Nå har imidlertid Sjusjøen Vel nylig utformet en veileder som snart skal 
   presenteres for medlemmene. 
- Lunkelia-saken ser dessuten ut til å være vunnet – til tross for at Pihl as fremdeles  
   protesterer. 
 
Kontrollkomiteen har ønsket å gjøre en jobb og utøve et tilsyn på vegne av Årsmøtet og i 
samsvar med foreliggende instrukser . 
 
Kontrollkomiteen har således ønsket tilfredsstillende referat , vi har ønsket utfyllende 
informasjon og en grei medlems-dialog .  Vi har ønsket å være Årsmøtets og medlemmenes ”øyne og ører” i samsvar med vår tolkning av ”ivaretakelse av medlemmenes interesser og instrukser for KK ” .  
 
Derfor er det viktig , etter vår mening,  å ha en transparent dialog  og oppklaringer på 
overordnede sentrale spørsmål i forhold styrets arbeid med viktige saker.  
 
Kontrollkomiteen mener at vi , etter ny dialog med styret i Sjusjøen Vel i løpet av februar 
2023, nå i fellesskap skal kunne medvirke til at kommunikasjon og samarbeid mellom 
Kontrollkomiteen og Styret fremover blir brakt til det nivået vi sammen ønsker. 
 
Kontrollkomiteen forutsetter at Årsmøtet mener det samme . Det er således viktig at 
Årsmøtet også gir uttrykk for holdninger, ønsker og forventninger for det kommende 
arbeidsåret i Sjusjøen Vel. 
 
Kontrollkomiteen mener , ved å påpeke de forhold vi har gjort i denne rapport , å ha 
utført oppdraget fra Årsmøtet mht ”å føre tilsyn med at Sjusjøen Vel fungerer i samsvar 
med vedtektene og årsmøtets beslutninger”.  
 
Vi mener vi har gjort en god jobb for Sjusjøen Vels medlemmer . 
 
    
 Dato : 09.03.2023 
 
    Undertegnet :  
                                    Egil Høyem     Halvor Møllerløkken       Steinar Afseth 
                                      leder 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 

 
Handlingsplan 2023 

 
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. Styret vurderer det slik at følgende saker, 

strukturert i henhold til strategiplanens punkt 4, vil være prioritert kommende 

styreperiode:  

 

1. Samarbeid med grunneiere og offentlig myndighet – iverksette flest mulig av 

følgende tiltak:  

- Søke avklaring av praktisering av gjeldende vernskogforskrift, og arbeide for å 

endre handlingsrommet 

- Følge opp søknad til Pihl S om å fjerne trær over skoggrensen på utvalgte steder 

– hvis mulig iverksette dugnad 

- Være aktiv i samarbeid med VIR i høringsprosessene for revisjon av 

kommuneplanens samfunnsdel  

- Søke å påvirke kommune og næringsliv for økte tilskudd til løypekjøring 

- Føre aktiv dialog med grunneierne om gode løsninger for brøytetjenester 

kommende sesonger 

- Være aktiv pådriver i arbeidsutvalget for samarbeid med Pihl AS om 

brukerbetaling, og holde tilsvarende aktiv dialog med Brøttum Allmenning 

- Være pådriver overfor Sirkula sammen med RNV for å være høringsinstans i 

forbindelse med etablering av ny deponeringsplass for avfall, og 

sorteringskonsept for dette 

2. Kommunikasjonsstrategi – iverksette flest mulig av følgende tiltak: 

- Redaksjonell omtale og annonse i Helårsmagasinet Sjusjøen om velets arbeid 

- Vurdere aktiviteter i samarbeid med Destinasjon Sjusjøen SA 

- Utarbeide informasjon (gjerne kortfattet) om aktuelle saker og hendelser løpende 

ved behov 

- Gi god informasjon til medlemmene via hjemmeside, FB side og RUBIC med 

virkemidler som e-post og «min side-funksjon». 

- Synliggjøre for eksisterende og potensielle medlemmer hva fordelene med 

medlemskap i Sjusjøen Vel gir 

- Aktivt arbeide med å øke medlemsantallet i SV, gjennom målrettede handlinger 

rettet mot definerte grupper og områder på Sjusjøen 

- Sørge for at SV er til stede og deltar på arrangementer som promoterer Sjusjøen 

og hvor det er naturlig at velforeningen viser ansikt. 



 

3. Tilrettelegging for friluftsliv 

- Følge opp prinsippene i strategiplanen ved eventuell opparbeidelse av nye 

tilrettelagte grusede stier 

- Delta aktivt i arbeidsgruppa «Fjellgrensenettverket i Lillehammer, Ringsaker og 

Øyer» 

- Jobbe for å unngå at løypetrasser brytes av bilveier 

- Følge opp registrering av ødelagte rasteplassbord i Sjusjøområdet som Sjusjøen 

Vel plasserte ut i 2007, med nye skilt merket «Sjusjøen Vel» 

- Gjennomføre innhenting av ødelagte bord og ved hjelp av Røde Kors Hjelpekorps 

kjøre ut nye  

- Spille inn Velets mening vedrørende løypekjøring 

4. Videre utbygging og utvikling på Sjusjøen 

- Følge opp mot kommunen utbygginger på Sjusjøstallen, Sjusjøvangen og 

Almsgutua/Fjellheimen 

5. Samarbeid med andre velforeninger 

- Holde god og nær dialog med EAK vel og RNV – spesielt om brøyteordning og 

brukerbetaling 

- Samarbeide med VIR vedrørende ny vernskogforskrift og høringsuttalelser for 

kommuneplanens samfunnsdel 

 

6. Samarbeid med Destinasjon Sjusjøen SA 

- Være aktiv pådriver i styret i Destinasjon Sjusjøen SA for å ivareta våre 

medlemmers interesser og arbeide for en god utvikling i destinasjonsselskapet 

 

7. Aktiviteter og arrangementer 

- Bistå Destinasjon Sjusjøen SA i konkret angitte arrangementer 

- Engasjere medlemmene med tilbud om/mulighet for deltakelse på dugnad 

under arrangementer og aktiviteter 

 

8. Markeds- og kommunikasjonsstrategi for økning av antall medlemmer 

- Stand på Sjusjøen / Kiwi og på skistadion. 

- Aktiv markedsføring på FB og på hjemmesiden. 

- Aktivt å tilføre medlemsfordeler ved å invitere aktuelle firmaer til å gi 

medlemmene rabatt, mot at SV mottar provisjon av salget. 

- Direkte henvendelser til definerte målgrupper (områder) på deres FB sider og ved 

e-post utsendelser. 

- Arbeide for å få lagt inn synlige "lenker" til Sjusjøen Vel på hjemmesidene til Pihl 

og Brøttum Allmenning. 

- Informasjons og temamøter to ganger i året med aktuelle problemstillinger som 

engasjerer medlemmene og potensielle medlemmer på Sjusjøen. 

- Redaksjonelt stoff til Destinasjon Sjusjøen i "Sjusjømagasinet". 

 







Valgkomiteens innstilling -  Sjusjøen Vel - årsmøte 2023 

Styret: 

Erik Alver   leder  ikke på valg  1 år 

Erik Gaalaas Engesveen  nestleder gjenvalg   2 år 

Terje Antonsen   sekretær ikke på  valg  1 år 

Kjell Sårheim   kasserer gjenvalg  1 år 

Marit Holm Karlsen  styremedlem ikke på valg  1 år 

Petter Stensby   styremedlem ikke på valg   1 år 

Tone Munz   styremedlem ønsker ikke gjenvalg  

Oksana Sevilhaug  styremedlem Ny   2 år 

Wenche Huser Sund  styremedlem ikke på valg  1 år 

 

Varamedlemmer: 

Bjørn Dalsveen   varamedlem  gjenvalg  2 år 

May Rita Heggelund  varamedlem fratrådt 

Andrea Kilen   varamedlem ny   2 år 

 

Revisorer: 

Martin Lie   revisor  gjenvalg   1 år 

Erik Frøshaug   vararevisor gjenvalg   1 år 

 

Kontrollkomite: 

Egil Høyem   leder  gjenvalg  1 år 

Steinar K. Afseth  medlem gjenvalg  1 år 

Halvor Mølleløkken  medlem gjenvalg  1 år 

 

Valgkomiteen innstiller på at styrehonoraret holdes uendret på kr 125.000. 

 

Geir Frøshaug   Ole Petter Gundersen  Gisle Paulsen 

leder    medlem   medlem 

 

Karianne Rustad  Ragnar Ek 

varamedlem   varamedlem 
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