MYSUSÆTER VEL
Protokoll fra Årsmøte lørdag 4 august 2018, kl 16.00 på Rondane
Høyfjellshotell

Det møtte til sammen 50 personer, av disse var 34 stemmeberettigede inkludert fullmakter.
1.

Konstituering
Det ble gjort følgende valg:

2.

Møteleder:

Sverre Diesen

Referent:

Geir Saastad

Signering av protokoll:

Knut Bryn og Kåre B. Hansen

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent

3. Årsberetning for 2017
Mysusæter Vel hadde pr 30/6 344 medlemmer.
Styret har i løpet av året hatt 4 styremøter samt utstrakt kontakt på mail og telefon.
Vellet har gjennom året hatt et nært samarbeid med Løypelaget og har blant annet
sørget for tillatelse og finansiering av ny bru over Ula slik at løypemaskin kan passere
trygt over elven hele vinteren.
Stiutvalget har hatt en aktiv sesong og arbeidet med Syverstien fra Pungen til
Vålåsjøsæter samt stiene mellom Ra phamn og Mysusæter.
Påskeskirennet ble avlyst i 2018 som følge av manglende oppslutning om
arrangementsarbeidet.
Det er avholdt to kontaktmøter med Sel Kommune.
Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
4.

Regnskap for 2017
Regnskapet for 2017 er ført av et uavhengig, autorisert regnskapsfirma, men er i år
ikke revidert av revisor.
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

5.

Kontingent for 2019 og budsjett for 2018
Kontingenten for 2019 forblir uendret; kr 500.
Styret har ikke lagt fram budsjett for 2018 for Årsmøtet. Budsjett for 2018 vil
behandles på første styremøte etter sommeren og dernest bli lagt ut på
hjemmesiden for kommentar.

6.

Innkomne saker
Det var ikke meldt om innkomne saker til styret før fristen.

Det ble stilt spørsmål om Vellet kunne rydde opp i misvisende skilting, både hva
gjelder stedsnavn og reklameskilt. Kartverket er positiv til at lokale kommer med
innspill om stedsnavn og angivelse på kart. Styret vil vurdere om Vellet skal engasjere
seg i dette arbeidet.
Det ble også stilt spørsmål om Vellet kunne ta initiativ for å hindre gjengroing på
Mysusæter gjennom kontakt med grunneiere og Sel Kommune. Styret vil vurdere om
Vellet skal engasjere seg i dette arbeidet.

7.

Saker fra styret
Det ble gitt en orientering om følgende:
Samarbeidet mellom Vel og Løypelag tenkes sementert gjennom gjensidig
styrerepresentasjon.
Stiutvalget vil arbeide med å skifte ut klopper på stien til Peer Gynt og får bistand til
dette fra DNT. Det arbeides også med et vadested der Ljosaaen renner ut i Vesle-Ula.
Sentrumsområdet får nytt Moloch anlegg. Det nye høydebassenget blir igangsatt til
høsten. Det kommer ladestasjoner for el biler og tømmestasjon for bobiler.
Grunneierne som har lagret grus i Uladalen har en begrenset tillatelse til 3-5 år.
Det arbeides fra DNT sin side om å få overtatt og modernisert broen ved Spranget.
Det er en del medlemmer som ikke betaler kontingent. Styret arbeider aktivt med å
avbøte dette problemet.

8.

Valg
Lisbeth Hårklau ønsker å tre ut av styret og valgkomiteen har foreslått Hans Ellingsve,
Oslo som nytt styremedlem. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Reidunn Hauge ble valgt til ny leder av valgkomiteen etter Eli Bjørneby.
Etter valgene er styrets sammensetning følgende:
Styreleder:

Sverre Diesen, Oslo (gjenvalg, på valg i 2019)

Styremedlem:

Tor Jostein Furu, Lillehammer (på valg i 2019)

Styremedlem:

Geir Saastad, Oslo (på valg i 2019)

Styremedlem:

Erik Pike, Nesøya (gjenvalg, på valg i 2020)

Styremedlem:

Gulla Formo, Oslo (på valg i 2019)

Styremedlem:

Hans Ellingsve, Oslo (på valg i 2020)

Varamedlemmer:
Ole Petter Hansen, Otta (gjenvalg)
Hanne Bertnes Norli, Jar (gjenvalg)

Valgkomite:
Leder:

Reidunn Hauge, Oslo (på valg i 2020)

Medlem:

GregorJøingsli, Lillehammer (på valg i 2019)

9. Møtet hevet.
Kjell Voldheim holdt et foredrag: «1000 år med stein», om bergverk og steinindustri i
Sel.

Oslo/Sel, 6.9.2018
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