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REFERAT STYREMØTE GRÅSJØEN VELFORENING 15.01.2021 
  
Møtedato: 
 

15.01.2021 klokka 18 på "Teams" netttmøte (verten var Ivar) 

Tilstede: 
 

Ivar Wagle, Bjørn Jensen, Tommy Johansen, Per-Eirik Slagsvold 

Ikke tilstede: 
 

Sigbjørn Solvin, Åshild Jensen (vara), Knut B. Nicolaysen (vara) 

Refererent 
 

Per-Eirik L. Slagsvold  

Neste møte: 
 

Ikke bestemt  

 
Agenda og beslutninger 
Tekst i fet type og kursiv er oppgave eier. Punktene følger nummereringen i 
møteagendaen: 

0.  Godkjenning og innkalling  
Godkjent av alle. Fokuset denne gangen var forberedelser til årsmøtet. 

1.  Orienteringssaker: 
a) Vei: Info fra Sigbjørn om status i interimstyret:  
- Interim og gammelt styre hadde møte 17.12.20. Det var enighet om at 

interimsstyret nå overtar ansvaret for veien inntil nytt styre er valgt på årsmøte. 
- Veilaget blir nå registrert i Brønnøysund og prosess pågår.  
- Haakon Akre har dialog og ansvar for avtale med Per Gunnar vedr. 

vintervedlikeholdet som blir kjørt som foregående år. 
- Årsmøte for veilaget er planlagt til lørdag 20.mars og blir antageligvis på Atna 

grendehus hvor Jordskifterettens møter var. Info om møte er planlagt sendt ut 
fredag 15.januar iht vedtektene. Innspill til Årsmøte må meldes inn til styret innen 
1.februar iflg vedtektene. 

- Det vil bli sendt ut giro nærmeste ukene på vintervedlikehold til hver enkelt 
andelseier ut fra andelsfordeling. Det blir medsendt et infoskriv med giro. Sendes 
fra Sør-Østerdal regnskapslag (samme som sendte ut årskort regning). 

- Vedrørende båter ved Gråsjøen kan Atna jeger og fiskeforening v/ formann Steinar 
Otnes kontaktes. Interimstyret vil ikke prioritere dette nå, men det er opplyst om 
at velet allerede har en liste som vi vil videreformidle. 

- Interimstyret har neste styremøte, onsdag 20.januar. 
- Haakon skal presentere forslag til oppgrusing av veien til sommeren, og som må 

behandles/avklares på årsmøte i veilaget.  
- Oppdatering fra møtet de skal ha 20. Jan. (Ivar) 

 
 

b) Skiløyper (info fra Sigbjørn)  
- Bjørn Fjellmo har fått reparert snøscooter, og jeg har avtalt med han at han skal 

prøve å kjøre slådd i helgen for få mere snø i sporet, samt skal han se om han kan 
kjøre til Rudshytta hvis det er nok snø.  

- Bjørn Fjellmo oppdaterer løyperapporten når han har kjørt. 
- Regner med at vi følger retningslinjene og kjører løyper hver helg fremover. 
- Oppdatering av løypekart er i prosess. 
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c) Vann (primært diskusjon vedr. Vestlia) 
- Bjørn sier vannet ikke smaker veldig godt, men at det ikke er misfarget.  
- Ingen konkrete tilbakemeldinger fra folk i Vestlia.  
- Vi ønsker å se an vannkvaliteten gjennom vinteren og ta prøver til våren. 
- Etter møtet ringte Per-Eirik to av hytteeierne i Vestlia. Begge benytter seg av 

vannbeholdning som har vært fylt opp med sommervannet (en strategi som 
mange i Vestlia har fulgt i mange år før brønnen i Vestlia ble etablert).  

- Ingen nyheter vedr. dugnad på sommervannet i Vestlia.  
 

d) Økonomi  
- Regnskapsprogram:  

Tommy skal se på Fiken og sjekker om vi kan få KID og fakturamatch. 
- Ordningen med flere bankkonti gir merarbeid, som kan unngås ved å postere på 

konto i regnskapet. Det er styrets vurdering at det er mer hensiktsmessig med én 
bankkonto, og vi går inn for å overføre alt hit og avvikle de andre kontiene i 
banken. 
Føring av inntekter / utgifter pr. «avdeling» / regnskapskonto i stedet for.  
Styret anser dette som en administrativ og praktisk ordning, uten noen prinsipielle 
implikasjoner. 
Vi har herved et enstemmig styrevedtak på at vi gjør dette nå. 

- Status pr. 31.12. Vi har ca 200 000 på konto.  
- Status Årsregnskap: Tas under punkt 3.  

 
2.  Langsiktige strategier og prosjekter – vi diskuterte bl.a: 

- Velstyret bør ha en koordinerende funksjon i å ivareta medlemmenes interesser inn i 
veilaget igjennom: 

o Fremme innspill og synspunkter fra sine medlemmer til veilagstyret og årsmøte. 
o Fremme velmedlemmer til styret som hytteeier-representanter, samt valgkomite 

og revisor. 
o Fremme deltagelse og bruk av sin stemme på årsmøte i veilaget, enten ved 

deltagelse eller fullmakt til velmedlemmer som deltar. 
o Velet med funksjon som «valg-komité» 
o Velet sørger for at en person er innstilt til valg på årsmøtet til Gråsjøveien veilag.  
o Velet bør ha funksjon i å samle inn og videreformidle fullmakter  
o Velet skal hjelpe til med å presentere innspill på vegne av sine medlemmer via den 

personen vi innstiller til valg.  
 

- Vannposter – utarbeidelse av en 5 års strategi.  
Foreløpige eksempler rundt hva vi kan utforme:  

o Styret skal jobbe med vannforsyning til feltet, slik at alle medlemmer skal ha 
tilgjengelig drikkevann.  

o Det skal være et langsiktig mål med elektrisk pumpe per vesentlige brønn (basert 
på et aggregat). Dette følger av at hullene må være dype for å få godt vann.  

o Strategien utformes underveis og i takt med en oppsparingsplan  
 

- Langsiktig strategi om strøm til feltet.  
o Styret skal utrede hvordan, og om det er ønskelig med nett-strøm til hytteområde.  

 
- Løypesaker: Vi vil se på hvordan løyper kan forbedres og vedlikeholdes.  

 
- Avfallshåndtering:  

Spille en rolle mot FIAS og kommunen. Vi betaler eiendomsskatt og renovasjonsavgift.  
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- Samarbeid med kommunen vedr. friluftsliv etc..  
 

- Nærmiljøet – vellet kan tilrettelegge / være en katalysator på følgende områder:  
o Merking av stier og løyper. Vedlikehold av Rudshytta. Vedlikeholde rasteplasser, 

varder etc.  
o Lokalpolitiske innspill. 
o Gjennom sosiale media el.l. bidra til felles leveranser av mat, gass, garafin, kloakk-

/slamsuging etc. 
 

3.  Årsmøtet  
- Det er 8 ukers varsel:  
- Vi innkaller til påskeaften, med mulighet for utsettelse. 
- Vi må ha innkallingen ut innen 1-2 feb. 2021  
- Etter å ha sendt ut innkallingen har vi noen uker på å få sendt ut styrets forslag til saker 

og inkludere innkommende forslag fra medlemmer.  
  

o Årsberetning (Ivar) 
 

o Ivar skriver og sirkulerer på e-mail  
 

o Regnskap (Tommy) 
Tommy har allerede sendt oss forslag til regnskap  
Tommy lager forslag til budsjett.  
Vi setter av penger til opprustning før overtagelse (det vil i praksis si ca. kr. 59.000 
som står inne) 
Andre forventa utgifter: Rør til Vestlia vidreføres. 
 

o Kontingent:  
Styret foreslår at vi opprettholder kontingenten med tanke på uforutsette 
veiutgifter og evt. langsiktige investeringer. 
 

o Styrets sammensetning/valg 
1. Ivar, Tommy, Per-Eirik er ikke på valg 
2. Vara Åshild er ikke på valg  
3. Sigbjørn, Knut og Bjørn er ferdige med sin periode.  

Bjørn stiller ikke til gjenvalg 
Uavklart om Sigbjørn og Knut stiller til gjenvalg?  

 

o Ivar kontakter valgkomite: Morten Henry Kleven og Reidar Hveberg 
 

o Tommy oversender til revisor (inkl. fjordårets budsjett) etter intern runde på e-
mail.  
 

4.  Eventuelt 
- Invitasjon til hyttene på sætrene og Gråsjøen til vårt årsmøte? 
- Neste møte: Ikke avtalt. Vi kommer tilbake til dato etter innkallingen og knyttet til 

innkomne saker. Løser førøvrig løpende saker på tlf. og mail. 
 

 


