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Det møtte til sammen 74 personer, av disse var det 56 medlemmer/stemmeberettigede.  
3 stk fullmakter ble godkjente, til sammen var det da 59 stemmeberettigede til stede. 
 
  
1. Konstituering 

Det ble gjort følgende valg: 
Møteleder:    Sverre Diesen 
Referent:    Tor Jostein Furu 
Underskriving av protokollen:  Liv Bjerknes og Kåre B. Hansen  
 

2. Årsberetning 
Årsberetningen ble gjennomgått i hovedtrekk av Sverre Diesen. 
Mysusæter Vel hadde pr 31.12.2013; 360 medlemmer totalt. Styret har i perioden hatt 4 
styremøter, og for øvrig hatt utstrakt kontakt og samarbeid på epost og telefon.  
Av saker styret har arbeidet med, nevnes spesielt: Videreføring og utvidelse av samarbeidet med 
Mysusæter og Raphamn løypelag, herunder diskusjonen rundt eventuell vinterbrøyting av veier. 
Videre; utvikling av hjemmesiden, rekruttering samt oppfølging av de øvrige saker som det forrige 
styret arbeidet med. 
Årsberetningen ble enstemmig godkjent med følgende kommentarer:  
Generalforsamlingen 2013 ble gjennomført lørdag 3. august. 
Det mangler orientering om styrets arbeid mht fartsdempende tiltak i Tjønnbakkveien. 
 

3. Revidert regnskap 2013 
Gregor Jøingsli gjennomgikk regnskapet. Det ble kommentert at det for posten «Sti og 
Sentrumsprosjektet» bør spesifiseres hva som er brukt til henholdsvis arbeid med stier og til 
sentrumsarbeid.  - Styret vil ta hensyn til dette og spesifisere postene i regnskapet for 2014, og 
for øvrig spesifisere denne posten også i regnskapet for 2013.   
 
Thorstein B. Harbitz ba i tillegg om at det ble protokollert at han mener at "det er Stiutvalget 
alene som har søkt om midlene til sitt stiprosjekt, og at disse midlene ikke kan benyttes av eller 
inngå i regnskapet for Sentrumsprosjektet." Han ba styret klare opp i denne saken. 
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent med disse kommentarer. 
 

4. Kontingent og budsjett for 2015 
Styrets forslag var å beholde årskontingenten på kr 500,- uendret, dette ble enstemmig godkjent. 
Det framlagte budsjett ble enstemmig godkjent. 
Det ble ellers foreslått fra salen at styret burde ha honorar for sitt arbeid. Dette må i så fall 
framsettes som et formelt forslag til neste års generalforsamling.  
 

5. Saker fra styret  
 5.1 Etablering av vaktmesterordning på Mysusæter 

Styret orienterte om arbeidet som er gjort for å få etablert en vaktmesterordning i regi av 
Mysusæter Vel. Det var nesten på plass en avtale med en som var interessert, men han har 
dessverre trukket seg. Styret vil jobbe videre med denne saken for å få på plass en vaktmester, og 
oppfordret også eventuelle interesserte blant medlemmene til å ta kontakt med styret.  
 

 5.2 Kommuneplanens arealdel 
Sel kommune jobber med ny kommuneplan, og planens arealdel har høringsfrist 1. september 
2014. Styreleder orienterte om styrets behandling av dette. Av de saker som kommunen har bedt 
om tilbakemelding på, er følgende aktuelle for vellet:  
 
Synspunkter på vinterbrøyting av veier i hytteområder 
Det vises her til egen sak 6.3 nedenfor. 
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Synspunkter på eventuelt uttak fra arealplanen av hyttetomter som ikke er regulert eller fradelt 
med formål å få inn nye tomter/nye arealer for hyttebygging. 
Styret mener denne saken er uklart framstilt i grunnlagsdokumentene, og vil kontakte kommunen 
for å få klarlagt hva som menes. Styret vil forutsette at grunneierne uansett må varsles dersom 
deres eiendom blir berørt. 
 
Kommunale bestemmelser for inngjerding av fritidseiendommer 
Styret mener det bør etableres kommunale bestemmelser for inngjerding av fritidseiendommer, 
og at dagens praksis der grunneierlaget/de beiteberettigede skal bestemme dette fra sak til sak, 
er en dårlig løsning. Styret vil vurdere å også gi direkte innspill på slike bestemmelser.  
  

6. Innkomne saker 
 6.1 Plassering av søppelcontainere 

Styret vil henstille til kommunen om å samle alle containerne på østsiden, sammen med glass-
/pantecontainere. 
 

 6.2 Skilting og fartsdempende tiltak i Tjønnbakkveien 
Denne saken var oppe også på forrige generalforsamling, og en av hytteeierne langs veien ber 
igjen styret om å bidra til å redusere problemet med for høy fart. Gjelder både bilister og 
syklister.  
Styret har gjennom året jobbet med denne saken, og vil fortsette med det. Men for eksempel er 
utvidet skilting en sak for veistyrene.  
Styret vil ta opp denne saken på hjemmesiden, og oppfordre til forsiktig ferdsel.  
Det ble bemerket at problemet med for høy fart også gjelder både Furusjøveien og veien mellom 
butikken og ned til avkjøringen ved Gråhaugen. 
 

 6.3 Avstemning vedrørende vinterbrøyting 
Det var innkommet forslag om å avholde en avstemning på generalforsamlingen vedrørende 
vinterbrøyting av veier på Mysusæter.  
Styret har diskutert dette, og ønsker ikke en slik avstemning. Styrets oppfatning er at vellets 
tidligere vedtatte holdning i denne saken er en riktig beslutning ut fra at vellet skal representere 
alle medlemmene, ikke bare de som er for eller mot vinterbrøyting.  
Saken skapte stort engasjement på årsmøtet.  
Det ble stemt over forslaget om å avholde en slik avstemning. - Forslaget falt mot én stemme.  
 
Diskusjonen rundt eventuell vinterbrøyting av veier på Mysusæter har vært en gjenganger i 
styrets arbeid de siste årene.  
Styret vil i sin høringsuttalelse til Sel kommune vedrørende arealdelen i kommuneplanen, gjenta 
og ytterligere framheve at Mysusæter Vel, som tidligere, har som forutsetning at om 
vinterbrøyting skal tillates, så må det etableres kvalitetsmessige minst like gode alternative 
skiløypetraseer. Dette innebærer bl.a også at perioden der det er mulig å kjøre løyper, ikke må 
reduseres som følge av eventuelt andre traseer.  
 
Det ble kommentert fra Liv Sanner om at det ikke vil være mulig å ha like gode skiløyper om 
løypene skal krysse brøytet veg, og dette ble bedt om å protokollføres. 
 

 6.4 Endring av vedtekter vedrørende årsmøtetidspunkt 
Det var innkommet forslag om at vedtektenes § 3 endres slik at 2. setning skal lyde: «Ordinær 
generalforsamling avholdes hvert år den første helgen i august».  
Styret ønsker å beholde nåværende fleksibilitet mht tidspunkt for generalforsamlingen, og foreslo 
at vedtektenes § 3 beholdes slik som i dag.   
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.  
Styret vil for ettertiden sørge for at tidspunkt for generalforsamlingen bekjentgjøres så tidlig som 
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Tor Jostein Furu 

referent 

……………………………….. …………………………… 
Liv Bjerknes Kåre B. Hansen 

(sign.) (sign.) 

mulig slik at medlemmene kan planlegge i henhold til dette.  
 

7. Valg 
Styret 
Valgkomiteens forslag var gjenvalg av styreleder, to styremedlemmer og 4 varamedlemmer.  
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.  
Styret konstituerer seg selv.  
 
Etter valget er styrets sammensetning følgende: 
Styreleder:  Sverre Diesen, Oslo (gjenvalg, på valg i 2015) 
Styremedlem:  Tor Jostein Furu, Lillehammer (på valg i 2015) 
Styremedlem: Geir Saastad, Oslo (på valg i 2015) 
Styremedlem: Audun Lornstad, Ridabu (på valg i 2015) 
Styremedlem:  Gregor Jøingsli, Lillehammer (gjenvalg, på valg i 2016) 
Styremedlem:  Erik Pike, Nesøya (gjenvalg, på valg i 2016) 
 
Varamedlemmer (velges for ett år) 
Jan Lien, Lillehammer (gjenvalg) 
Oddny Teighagen, Sel (gjenvalg) 
Trond Erik Eriksen, Lillehammer (gjenvalg) 
Knut Vartdal, Ålesund (gjenvalg) 
Astrid Arnesen Hug, Oslo (ny) 
 
Valgkomite 
Valgkomiteen består etter et enstemmig valg, av: 
Leder:  Else Monique Stavnes, Oslo (på valg i 2016) 
Medlem: Robert Gjetsund, Oslo (på valg i 2016) 
Medlem: Kari Kristiansen, Trondheim (på valg i 2017) 
Medlem: Eli Bjørneby, Oslo (ny, på valg i 2018) 
 
Det bemerkes fra styrets side at vedtektenes § 3 ikke angir at leder i valgkomiteen skal velges 
separat, men det er praktisk at en står oppført som leder.  
 
Revisor 
Ole Johan Prytz  
 
 Styret avrundet den formelle delen av generalforsamlingen med en oppfordring til 
 medlemmene om å komme med innspill på saker som vellet bør arbeide med framover, og 
 likedan være aktiv i forhold til hjemmesiden.  
 

 Generalforsamlingen ble avsluttet med et interessant foredrag av skogforvaltningen i Sel og Vågå 
v/Fredrik Platou, som snakket om skog og skogskjøtsel, herunder felling av trær og hvilke 
rettigheter hytteeiere har i forhold til naboer og grunneiere i den forbindelse.  


