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Styret 
Leder    Vibeke Hveberg 

Nestleder   Sigbjørn Solvin 

Kasserer   Kai Soot 

Styremedlem   Sindre Bårdseng 

Styremedlem   Freddy Anonsen 

Varamedlem   Børge Hedemann Larsen 

 

Revisor    Rune Kollstrøm 

Revisor    Lars Erik Aamodt 

 

Valgkomite   Mette Pellerud 

Valgkomite   Harald Hellum 

 

 

Styremøter 
Det er avholdt 4 styremøter i løpe av perioden. 

 

Økonomi 
Styret har gjennomgått regnskapene fra 2013, 2014 og 2015. Total balanse stemmer i alle 
årene som også er kommentert av revisorene tidligere og i årsmøte 2016. 
Fordeling mellom konti har blitt feil da kontokorrigeringer kun ble gjort i regnskapet og ikke i 
bank i 2013. Samtidig er det brukt årsoppgave bank 31.12.13 som inngående balanse i 2014 
regnskapet. Korrigering mellom konti ble heller ikke gjort i 2014 for 2013 eller 2014(ref. 
Årsmøte 2015). 
Følgende korrigering fra 2013 gjøres i 2016 regnskapet:  
Drift -48.960, Vei + 14.400, Løype + 34.560. 
Vi fant også en feilfordeling i 2015 regnskapet mellom vei og drift, som blir korrigert med 
Drift -5.460 og Vei + 5.460 i 2016 regnskapet. 
Regnskapet for 2015 tilføyes en Note om ovenstående som fremlegges på årsmøte 2017 for 
godkjenning. 
 
Regnskapet for 2016 viser et lite overskudd. Største utgifter har vært løypekjøring, grusing av 
veier, støtte til gapahuk ved Gråsjøen og rens av vannpost. 
Pr. 31.12.16 var det 4 medlemmer som ikke har betalt kontingent. 
Velet har en god økonomi med totalt kr 185.727,- på konto pr. 31.12.16. 

 

Vedtekter 
Styret har jobbet videre med forslag til endringer på vedtekter etter årsmøte 2016, og som legges 

frem for avstemming på årsmøte i 2017. 
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Vei 
Grunnet mye nedbør i høst ble det kjørt på mer grus på de mest utsatte stedene i Fjellveien, Vestlia 

og Østlia. 

Velforeningen var representert på årsmøte for Hanestad/Nysetervegen hvor det ble besluttet å 

foreta en større opprustning og grusing av denne i 2017. Velforeningen vil få mulighet til å ruste opp 

egne veier samtidig og deretter gå i dialog med Hanestad/Nysetervegen for overføring av 

vedlikehold. 

Overslag på kostnader for opprusting av veiene i hytteområdet og hvordan disse skal dekkes legges 

frem for avstemming på årsmøte 2017. 

 

Løyper 
Det er gjennomført dugnad for å få en ny nedkjøring til Rudshytta. 

Retningslinjer for løypekjøring ble utarbeidet før sesongen 2016/2017, samt at Løyperapport (status) 

er lagt ut på nettsiden: http://grasjoen.no/l%C3%B8yper.html 

 

Det er kjørt skiløyper fra jul 2016 og med unntak av et par helger i januar hver helg i tillegg til 

vinterferie uke 8 og 9 samt til påske. 

Vi har fått tilskudd fra Stor-Elvdal kommune på 4000,-, samt bidrag fra hytteeiere rundt Gråsjøen på 

1500,-. 

 

I tillegg jobbes det med å få tillatelse for igjen å kjøre spor rundt Gråhøgda til vinterferie og påske 

2018. 

 

Vann 
Vannposten i Vestlia ble renset i desember 2016 av Deset rørservice. Det ble foretatt flere rensinger 

med pumpe ca 10 meter ned i hullet. Resultatet har ikke blitt som ønsket og tilbakemeldingen er at 

det er mye vann i hullet og at det må benyttes mer for at vannet skal bli klarer. Med andre ord må 

det hentes ut mere vann for å øke vannkvaliteten.  

 

Rudshytta 
Vedlikeholdsbehovet på Rudshytta viser seg å være mer omfattende enn bare maling og mindre 

reparasjoner. Velforening har derfor sammen med Stor Elvdal Kommuneskoger blitt enige om å få en 

fagmann til å se på behovet for å bytte ut en eller flere stokker på hytta. Dette vil bli gjort til 

sommeren slik at dugnad vil først bli aktuelt sommeren 2018.  

 

Andre saker 
Det ble gitt 6500 kroner i støtte til Atna Jeger og Fiskeforening for oppsett av gapahuk ved Gråsjøen. 

Hytteområdet er nå fredet for all jakt og dette opplyses av jaktkortselgere og vises på jaktkortet. 

Velforeningen har fått oppdaterte nettsider i Mars 2017: http://grasjoen.no/ 

http://grasjoen.no/l%C3%B8yper.html
http://grasjoen.no/

