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Styret
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Vibeke Hveberg
Sigbjørn Solvin
Kai Soot
Sindre Bårdseng
Freddy Anonsen
Børge Hedemann Larsen
Frank Randen

Revisor
Revisor

Rune Kollstrøm
Lars Erik Aamodt

Valgkomite
Valgkomite

Svein Hansen
Harald Hellum

Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter i løpet av perioden.

Økonomi
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på 30 804,-.
De største utgiftene har vært løypekjøring og grusing av veier.
Pr. 31.12.17 var det 8 medlemmer som ikke har betalt kontingent.
Velet har en god økonomi med totalt kr 154 922,- på konto pr. 31.12.17.

Vei
Grunnet slitasje ble det skrapt og gruset opp på de mest utsatte stedene i Fjellveien, Vestlia og Østlia.
Dette som et minimum i avvente av hva det nye styret i Hanestad/Nysetervegen beslutter.
Velforeningen har gjennom året hatt jevnlig dialog med den nye styrelederen i
Hanestad/Nysetervegen i forbindelse opprustning og grusing av veien i 2017 og et eventuelt
samarbeid vedrørende veiene. Det nye styret i Hanestad/Nysetervegen har hatt fokus på opprettelse
av vedtekter og har innhentet fagekspertise i for å vurdere behovet for opprustning.
Siste status fra Hanestad/Nysetervegen mars 2018 er som følger:
• Ang opprustning av veien så er det et økonomisk spørsmål som de pt ikke har noen løsning
på. Regnskapet for 2017 er fortsatt ikke ferdig, men sannsynligvis vil sesongens
brøyteutgifter spiser opp det meste av inntektene.
• De har diskutert utvidelse med inkludering av flere veier, men kommet frem til at det ikke er
aktuelt å utvide Hanestad-Nysetervn på det nåværende tidspunkt.
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Løyper
Det er bygd en ekstra bru over Gråsjøbekken.
Retningslinjer for løypekjøring før sesongen 2017/2018, samt at Løyperapport (status) er lagt ut på
nettsiden: http://grasjoen.no/l%C3%B8yper.html
Det er kjørt skiløyper fra jul 2017 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 3000,- samt bidrag fra hytteeiere rundt Gråsjøen på
1200,-.
I tillegg jobbes det med å få tillatelse for igjen å kjøre spor rundt Gråhøgda til vinterferie og påske
2018.

Vann
Det er tatt vannprøver av vannposten i Fjellveien/Vestlia. Prøveresultatet viser at vannet er av god
kvalitet – ikke noe galt med vannet. Som tidligere informert må pumpen brukes mer, og vi
oppfordrer alle til å hjelpe til med dette.
Tips: Filtrer gjennom f.eks kaffefilter eller lignende for å få vekk eventuelle partikler.

Rudshytta
Kommuneskogen har fått gjennomført befaring av Rudshytta. Det vil bli gjennomført utskifting av
råtne tømmerstogger sommeren 2018.
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