
HØVRINGEN VEL - Årsmøte 19. mars 2008 - Referat 
Valgt ordstyrer: Elin Lyftingsmo 
Signatur protokoll: Christian Skaugen    
Referent: Aase Rindhølen 
 
Totalt møtte 42 medlemmer på årsmøtet. Totalt antall medlemmer i Høvringen Vel var 240 stk. pr. 01.03.2007.  

Sak 1 Godkjenning av innkalling – ok 
 
Sak 2 Årsmelding 
Styret har det siste året avholdt 2 styremøter. 
Styremøte 9 juni 2007: 
Saker oppe var bredbånd, info fra Høvringen Aktivitetsselskap ang verneplan Rondane og deres innstilling til denne. 
Antall medlemmer i Høvringen Vel 
Pr. 01.03.2008 hadde Høvringen Vel 240 medlemmer. Det bes om at medlemmer oppgir sin internettadresse til styret v/Jan 
H Thørud. 

Sak 3 Regnskap 2007 og budsjett 2008 
Regnskapet for 2007 ble gjennomgått av Jan Thørud og funnet i orden.  
Budsjett 2008, her ble det stemt for å legge til 15.000,- til diverse markedsaktiviteter, åpen post for kommende styre. ☺ 
Det er lagt inn litt ekstra for å kunne utvikle medlemssystemet. 
Kr. 15.000,- ble vedtatt avsatt til Sel Kommune, regulering av hyttetomter. Styret skal kontakte kommunen. 

Sak 4 Fastsetting av kontingent 
Kontingenten for 2008 holdes uendret på dagens nivå, og utgjør kr. 150,- pr. år.  
 

Sak 5 Valg 
Styreleder: Andreas Krogh 
Kasserer: Jan H Thørud (ikke på valg) 
Sekretær: Harald Mjellekås (2 år) 
Styremedlemmer: Aase Palma Rindhølen (ikke på valg) 
Hans Hoffgård (ikke på valg) 
Nina Maartmann (ikke på valg) 
Valgkommitè: Eivind Bødtker (ikke på valg) 
Terje Dokken (2 år)  
Revisorer: Astrid Dokken og Ester N. Midtli (ikke på valg) 
 
Andreas Krogh hadde et innlegg før valget ang arbeidsprogramet som han vil legge til grunn for jobbingen de neste 2 år. 
Hans omtale av dette kan du finne på hjemmesiden hovringenvel.no 

Sak 6 Verneplan for Rondane 
Det ble tatt opp enkelte punkter som er viktige for området Høvringen. 
Se også under Fylkesmannen.no der er det oppdatering iht forhold til høringsuttalelser. 
Det ble opplyst at Fylkesmannen har fremlagt et endret/justert forslag til løypekjøring, fra det tidspunkt forholdene ligger til 
rette for det og det er nok snø og fram til 20. april.  Forslaget må godkjennes av DN.  
Fylkesmannen begrunner endringsforslaget med flere forhold: Det kan legges en såle og godt grunnlag for løypene slik at de 
er i god stand til hovedtyngden av brukerne kommer i februar. Dette er spesielt viktig i år med lite snø og lengre perioder 
med mildvær. Flere av bedriftene rundt verneområdene har gjester jul og nyttår, og ønsker derfor å kunne tilby oppkjørte 
løyper i denne perioden. Også hytteeiere og andre lokale aktører bruker løypene i jul og nyttår.  

• Organiserte turer i fjellet. Forslaget til forvaltningsplanen er en forskrift som må innordne seg Friluftsloven og 
allemannsretten. 

• Klimaendringen. Reinen vi sammen med tregrensen endre seg. Dette må planen ta hensyn til 

• Definere og gjøre aktiviteter i og rundt randsonen forutsigbare. For denne planen er viktig i forhold til reguleringsplan 
etc. 


