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1. Konstituering 
 
Det ble gjort følgende valg: 
Møteleder:    Hans Ellingsve 
Referent:    Torkel Anzjøn 
Underskriving av protokollen:  Torkil Michelsen og Rolv Myrum  
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen saker meldt inn før 1.mai 2021 

Innkalling, ledsaget av årsberetning, regnskap og saksliste skal i følge vedtektene legges ut en måned 

før årsmøtet. Dette var ikke gjort.  Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste med anmerkningen om 

at styret må følge vedtektene. 

54 stemmeberettigede, 32 fullmakter. Innspill fra salen om at antall fullmakter bør begrenses. Dette 

krever vedtekstendring.  

 
3. Årsberetning for 2020 
Årsberetningen ble kort gjennomgått i hovedtrekk av Hans Ellingsve. 
Mysusæter Vel hadde i 2020; 269 betalende medlemmer. Styret har i løpet av året hatt 5 styremøter, 
og for øvrig hatt utstrakt kontakt og samarbeid på epost og telefon.  
Det kom opp noen spørsmål som ble besvart fra styret.  
Årsberetningen ble godkjent, med kommentarer om at den bør tilgjengeliggjøres for medlemmene i 
bedre tid før årsmøtet. 
 
Revidert regnskap for 2020 
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av Kjetil Flaatedal.  
269 betalende medlemmer i 2020. Kommentar: det bør stå noe i årsberetningen om 
medlemsutviklingen. Styrets kommentar: Det har tidligere vært fiktivt mange medlemmer, disse ble 
nedskrevet i fjor. De siste 4-5 årene har ikke betalende medlemmer vært høyere enn ca 280. 
Regnskap 2020. Resultat på kr. 3573, og utgående balanse kr. 190.983 

Regnskapet ble godkjent med kommentarer om at det burde vært tilgjengeliggjort for medlemmende 
i god tid før årsmøtet. 
 
Kontingent og budsjett for 2021 
Kontingent har vært på kr. 500 i mange år. Diskusjon om økning av kontingent til 700 kr. med 

inkludering av kart til medlemmene. 

Årsmøtet ga innspill på både å beholde 500kr og alternativt søke erfaring fra andre vel vedrørende 

økning av kontingent. Årsmøtet besluttet at NOK 500kr skal opprettholdes som kontingent. 

Budsjettet ble godkjent.  
 
Innkomne saker til diskusjon eller behandling 
Ingen saker meldt inn før fristen 1.mai 2021. 
 
Saker til orientering 

 

Tilrettelegging og bruk av området ved Karelen 

Flaatedal opplyste at Nordre Furusjøen vel har gitt beskjed om at det skal ryddes opp. 
 

Framtidens løypenett – utfordringer og muligheter. 
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Hanne Toftdahl redegjorde for at intensjonen med innlegget var å la Årsmøtet komme med 
kommentarer til scenarier som tar for seg «det store bildet» mht behov for løypetraseer. Dette var 
kun til orientering og diskusjon. 

• Vellet har mandat fra årsmøtet i 2015 om å sikre gode og-eller bedre skiløyper. 

• Utfordringer og muligheter, se på hele Mysusæter samlet 

• Det ble redegjort for 3 ulike eksempler for alternativer for skiløyper med eller uten brøyting av 

vei. 

• Vellet har ikke noe mandat til å mene noe om vinterbrøyting 

• Utfordringer knyttet til kryssing av vei, tidligskiløyper. 

• Forskjell fra Kvamsfjellet hvor hyttene ligger mere samlet og det er større myrområder, flere åpne 

områder, på Mysusæter er hyttene mere spredt og det er ikke mange åpne felt annet enn 

Seterkveene.  

• Rundløypa er ivaretatt i reguleringsplanen, men løypa kjøres ikke fordi det er konflikt på to 

grunneiendommer. Utfordring med å komme igjennom sentrum, forskjell på å komme opp fra 

Otta og parkere i sentrum kontra fra forskjellige hytter som ofte må krysse gjennom sentrum. 

 
Spørsmål og innspill:  

• scooter transporten er det beste for tilgjengeligheten, ikke interessert i brøyting så lenge 

scootertjenesten finnes 

• brøyting hjelper lite for syketransport, da er scooter bedre. Scooter bedre for transport på 

vinter, mindre påvirkning av natur. 

• stillhet og ro, snøscootere bråker mye, biler bråker mindre. Det vil ikke bety at 

scootertjenesten blir borte dersom det blir brøytet. Man kan få begge deler.  

• Spørsmål om vellet har kommet med innspill om ekspropriasjon til å sette spor, det har vellet 

ikke gjort. 

• foreløpig kun en plan om å flytte noen skiløyper, og vellet bør ikke gå i mot det. 

• Ville gjerne hatt denne dokumentasjon på forhånd om disse eksemplene, 

• dette skal ikke stemmes på om alternativer, kun tanker om alternative muligheter. 

• rundløype veldig god tanke. Heller da bygge noen broer. 

• Savner dialog vellet med grunneierne og nye løyper, mange flere momenter å få med her, 

mere samarbeid må til. 

• Sel kommune avgjør hva som skal gjøres av brøyting, ikke vellet. 

• vi er alle grunneiere, hvor går grensen for hva som er en stor grunneier. Alle berørte 

grunneiere bør det has dialog med. 

• støtter vellet med å støtte kommunen i en større planprosess, bedre enn å jobbe klattvis og 

delt.  

 
 
Valg 
 
Valg av styremedlemmer, valgkomite, revisor, eventuelle andre verv 

Tor Jostein Furu i valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens forslag:, 

• Hans Ellingsve, Geir Ove Tullut, Terje Vardsveen og Torodd Hauger går ut. Det var stor 

jobb med å finne kandidater. Prøvd å finne flere med lokal representasjon, bør være 3 

stk som bor i Sel kommune, har funnet 1. 

• Presentasjon av foreslått Styreleder Anne siiri Øyasæter og foreslått styremedlem Elin 

Fiske Lyngø. Foreslått Gunnar Steinsvoll var ikke tilstede. 

• Revisor, Sverre Severinsen går av og Carl Bonnevie har sagt seg villig til å overta som 

revisor. 
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Torkel Anzjøn 

referent 

         
  

 

 
Forslag til alternative kandidater fra Leif Magne Åndheim: 

• Formann: Bjørn Oustad i stedet for Anne Siiri Øyasæter 

• Styremedlemmer: Bjørn Ove Bergum foreslås  

i stedet for Elin Fiske Lyngø.  Leif Magne Åndheim ble foreslått men ikke sagt hvem 

han skulle erstatte i forslaget fra Valgkomiteen. 

 
Valg av styreleder: Anne Siri Øyaseter 54 stemmer, Bjørn Oustad 32. 
Valg av styremedlem, Bjørn Ove Bergum 31 stemmer mot Elin Fiske Lyngø 55 stemmer, 
Leif Magne Åndheim trekker sitt kandidatur etter avstemningen så langt. 
Nytt styre består da av følgende personer: 
Leder: Anne Siiri Øyasæter 
Styremedlemmer: Kjetil Flaatedal, Hanne Toftedahl, Elin Fiske Lyngø, Torkel Anzjøn, Gunnar 
Steinsvoll 
Varamedlemmer: Gunnar Størvold, Tore Formo 
 
 
Valgkomite:  Tor Jostein Furu går ut, Sidsel Bjørnebye ble valgt ved akklamasjon. Reidun 
Hauge fortsetter. 
Revisor, Carl Bonnevie ble valgt ved akklamasjon.  
      

 


