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Høvringen Vel 

Referat fra  Årsmøte 

på Høvringen Kro, onsdag  4. April 2012 

 

 Styreleder ønsket velkommen og takket Rolf for at vi også i år fikk avvikle årets 
Generalforsamling på Kroa. 

	  

1 Valg av møteleder:    Styreleder Andreas Krogh. 
Valg av referent:    Jan Harald Thørud.   
 Valg av to til å underskrive protokollen:  Nina Maartmann og Bjørn Setsaas. 

2   Godkjenning av innkalling og godkjenning av dagsorden 

             Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden, som dermed ble godkjent. 

3 Årsberetning 2011 

 Styret har bestått av; Styreleder Andreas Krogh, kasserer Jan H. Thørud, styremedlemmer 
har vært Nina Maartmann, Torbjørn Randen, Mona Dammen og Per Jon Berstad 

Høvringen Vel hadde ved utgangen av 2011 til sammen 258 medlemmer, en økning fra i 
fjor på 3. 

Årsberetningen  m/ revidert regnskap for 2011 og budsjettforslag for 2112 var sendt ut til 
alle medlemmer i forbindelse med invitasjon til Årsmøtet og er vedlagt dette referat. 

Styreleder gikk gjennom alle saker i den tilsendte årsberetning og gav utdypende 
kommentarer til en del av de oppførte punkter. 

Han fokuserte på de mål han hadde satt opp da han tiltrådde for 4 år siden, 2008, og følte 
idag at mange mål var oppnådd og at Vellet pr. april 2012 var en meget oppegående og 
aktiv organisasjon som har bidratt til å sette Høvringen på kartet  

            Årsmøtet gav Styreleder applaus for hans ledelse av av Høvringen Vel de siste 4 år og tok 
Årsberetningen til etteretning. 

  

4 Revidert Regnskap 

 Kasserer gjennomgikk revidert regnskap for 2011. 

             Regnskapet var sendt alle medlemmer sammen med Årsberetningen. 

 Årsmøtet godkjente revidert regnskap for 2011. 

5 Budsjett og fastsettelse av kontingent 
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             Kasserer gjennomgikk det foreslåtte budsjett for 2012 

             Årsmøtet godkjente det tilsendte budsjettforslaget for 2012. 

             

            Kontingent. 

             Årsmøtet var enig i Styrets forslag om beholde kontigenten uforandret i 2012 dvs kr 250,- 
pr hytte. 

6           Informasjon om aktuelle saker og oppgaver for tiden fremover 

Formannen referete til mail fra Ragnhild Bueie. Turstien mellom Høvringen og 
Skogsetrene er pr  i meget dårlig forfatning etter graving i Vardamorki. Hun håper at 
Høvringen Vel kan engasjere seg i denne saken slik at turstien igjen blir farbar. Dette er 
en meget viktig del av Høvringen.   

Formannen tok opp kostnader med løypebrøyting og ba det nye styret om å vurdere om 
man burde øremerke et beløp pr. medlem til dette formål. Dette kunne for eksempel skje 
ved å øke kontigenten til Vellet tilsvarende det beløp som man ønsket å overføre til 
Høvringen Aktivitetsselskap for å støtte Løypekjøring. 

Formannen informerte om at Styret hadde mottatt søknad om støtte fra Sel Kirkelige Råd 
hvor de ber om økonomisk støtte til Høvringen Fjellalter. Det nye Styret må behandle 
denne saken relativt hurtig da Sel Kirkelige Råd ber om en tilbakemelding innen 30. 
April.  

Ellers ble følgende saker tatt opp av Årsmøtets deltakere: 

- En av hytteeierne på Årsmøtet etterlyste ett ungdomssted hvor ungdom kunne møtes 
etter dagens skitur. Idag reiser mange ned til Otta på kvelden da de ikke har en slik 
mulighet på Høvringen.  

- Nytt Styremedlem Bjørn Setsaas  nevnte flere områder som han ønsket å diskutere med 
Styre. Stikkord om hva han omtalte er : ”Rundløype” på Høvringen som var en 
kombinasjon av en presentasjon av Høvringen og en konkurranse.  Hvordan 
kommunisere med ungdommen for å få igang aktiviteter – er Facebook stedet?  

- Det ble etterlyst en mulighet for enkeltpersoner til å kunne delta på aktiviteter utenfor 
Høvringen ( eks Moskus safari)  sammen med andre fra Høvringen. Hvordan kan dette 
organiseres?  

7.  Valg til Styret 

Ny Styreleder ble Jøran Rudi. Han ble valgt for ett år.  

Kasserer Jan Harald Thørud var ikke på valg. 

Nytt Styremedlem Eli Bekkemellom Ørbekk ble valgt for 2 år 

Nytt Styremedlem Bjørn Setsaas ble valgt for 2 år. 

Styremedlem Mona Dammen var ikke på valg 
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Styremedlemm Per Jon Berstad var ikke på valg. 

Tidligere Styreleder Andreas Krogh og styremedlemmene Nina Maartmann og Torbjørn 
Randen ble takket av for vel utført arbeid 

8 Valg av revisor   

Revisorene Gunnar Grindstuen ble gjenvalgt som revisor  for 1 år. 

Ny revisor Torbjørn Bråten ble valgt for ett år  

Tidligere revisor Astrid Dokken ble takket av for vel utført arbeid over en meget lang 
periode. 

9 Valg av Valgstyre 

Magnar Seeberg fortsetter som formann i valgstyret. 

Ny i valgstyret Paul Odd Brun som ble valgt for ett år. 

 

Referent. Jan H. Thørud 

 

 

________________________                                                    ______________________              

                      Nina Maartmann                                                                   Bjørn Setsaas        

 

 

 

Vedlegg: Utsendte dokumentasjon til alle medlemmer før Årsmøtet. ( Årsmelding 2011, revidert 
regnskap 2011 og budsjettforslag 2012) 

	  


