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Årsberetning, Mysusæter Vel, 2018-2019
Generalforsamlingen 2018 ble holdt på Rondane Høyfjellshotell, lørdag 4. august. Det møtte
totalt 50 personer, av disse var 34 medlemmer og stemmeberettigede.
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem/kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Sverre Diesen, Oslo
Gulla Formo, Oslo
Erik Pike, Asker
Geir Saastad, Bærum
Tor Jostein Furu, Lillehammer
Hans Ellingsve, Oslo

Varamedlemmer har vært:
Hanne Bertnes Norli, Oslo
Ole Petter Hansen, Sel
I forbindelse med sykdom i styret har Hanne Bertnes Norli møtt fast i styret fra i vinter.
Regnskapet er ført av autorisert regnskapsfører Kari Handegard Pike.
Valgkomité:
Leder:
Medlem:

Reidun Hauge, Lillehammer
Gregor Jøingsli, Lillehammer

Organisering av styrets arbeid
Styret har i løpet av året hatt fire styremøter, i september og november 2018, samt mars og
juni 2019. I tillegg har styret løpende kontakt ved hjelp av e-post og telefon. Vellet har
arbeidet tett sammen med Mysusæter og Raphamn løypelag. Stiutvalget har god kontakt med
tilsvarende utvalg i de øvrige velforeninger i nærheten, spesielt Nordre Furusjøen. Vellet har
også deltatt i de faste møtene mellom Sel kommune og alle hyttevelforeningene i Sel.

Medlemsmassen
Mysusæter Vel hadde pr 30/6 2019 337 medlemmer. Dette er ca samme antall som i fjor (344
per 30/6 2018).

Oppgaver
Stedsutvikling
Også i år har samarbeidet med Mysuseter og Raphamn løypelag vært viktig for styret. I den
forbindelse er det spesielt arbeidet med en ny bro over Ula for å muliggjøre tidlig preparering
av løypenettet på vestsiden av elven som har prioritet. Dette arbeidet er imidlertid stilt i bero i
påvente av en avklaring i spørsmålet om brøyting av Ulvangveien. Der har Høyesteretts
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ankeutvalg nå godtatt anken fra Sel kommune. Det betyr imidlertid ikke at Høyesterett vil ta
stilling til selve spørsmålet om brøyteretten, kun om jordskifteretten kan behandle spørsmålet
om en bruksordning. Det ser derfor dessverre ut til at det heller ikke i år vil bli mulig å
komme i gang med arbeidet på broen. Styret vil imidlertid fortsette arbeidet med saken, og
regner med at så vel finansiering som avtale vedr driften med Sparebankstiftelsen, DNT og
kommunen vil kunne fornyes når saken er avgjort.
Stiutvalget har hatt et godt arbeidsår. I løpet av vinteren er det kjøpt inn og kjørt frem
materialer til nye gangbaner på de våte partiene på stiene mot både Raphamn og Peer Gynt
hytta. Materialene ble kjørt inn med scooter lørdag før Palmesøndag etter at styret hadde
hentet inn tillatelse til motorisert ferdsel i nasjonalparken, og er nå lagret på byggestedene
hvor dugnadsgjengen vil gjøre arbeidet i løpet av sommeren. Stiutvalget har også rekognosert
muligheten for en ny tverrforbindelse mellom stiene til Peer Gynt fra hhv Mysuseter og
Kampeseter, basert på eksisterende tråkk som er synlige i terrenget. Denne stien vil krysse
Vesle-Ula rett nedenfor utløpet av Ljosåen og vil skape flere variasjonsmuligheter for turer i
dette området.

Hjemmeside / Facebook
Hjemmesidene er fortsatt meget godt besøkt, men avhenger som før av små og store
bidragsytere. Det gjelder også facebook-siden, men styret vil fortsatt bruke den ordinære
hjemmesiden som sin kommunikasjonskanal ut til vellets medlemmer.

Kontaktmøter med Sel kommune
Det er avholdt to kontaktmøter med Sel kommune der kommunen har orientert om saker av
interesse for hyttevelforeningene i Sel, og der velforeningene har anledning til å ta opp saker
med kommunen. Fra kommunens side har det spesielt vært orientert om ulike saker knyttet til
nasjonalparkforvaltningen, samt mulighetsstudien når det gjelder videre utvikling av Sel som
hyttekommune. Vellet har tatt opp forsinkelsen med tiltakene knyttet til parkeringsplassen i
sentrum, herunder nytt søppelhåndteringsanlegg og ladestasjoner for el-biler. Styret ser
kontaktmøtene og samarbeidet med kommunen som meget nyttig og vil prioritere orientering
til medlemmene gjennom omtale av møtene på hjemmesidene.

Sponsoravtaler
Vellet hadde i fjor sponsorinntekter på 22.000 kr. Dette er en betydelig inntektspost, og
medlemmene oppfordres på det sterkeste til å støtte våre sponsorer når det gjelder kjøp av
varer og tjenester.

Vaktmesterordning
Vaktmesterordningen fungerte etter styrets mening meget godt også i 2018, og vil bli
videreført også i 2019.

