
Høvringen vel 
 

Referat fra generalforsamling 
 

på Høvringen Kro, onsdag 1. april 2015 
 
 
1. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen 
Møteleder: Jøran Rudi 
Referent: Elin G. Bekkemellem Ørbæk 
Undertegning av protokoll: Kjell Sundt og Christian Haslund 
 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 
3. Styrets årsberetning for 2014 
Styret har i perioden bestått av: 
Styreleder Jøran Rudi og styremedlemmene Elin G. Bekkemellem Ørbæk, Per Jon Berstad, Ragnhild 
Bueie og Bjørn Setsaas.  Kasserer har vært Roar Rudiløkken, 
 
Valgkomité: Paul Odd Brun og Eli Dahl Løftamo. 
Revisorer: Gunnar Grindstuen og Torbjørn Bråten. 
 
Årsberetning med revidert regnskap var utsendt medlemmene i forkant av generalforsamlingen. 
Styreleder gikk gjennom årsberetningen og ga utdypende kommentarer. Årsberetningen ble godkjent. 
 
4. Regnskap for 2014 
Kassereren var ikke til stede på møtet. Regnskapet ble derfor gjennomgått av styreleder. 
Økonomien er relativt god, og balansen er ved årsslutt kr 135 278,34. Regnskapet ble godkjent. 
 
5. Budsjett og fastsetting av kontingent 
Det kom innspill på følgende forhold; kontingent, midler til løypekjøring, midler til Olsok-feiring  
 
Det fremlagte forslag til budsjett ble godkjent med følgende endringer: 
a) Medlemskontingenten økes med kr 100,- til kr 350,-  
b) Bidrag til Aktivitetsselskapet til løypekjøring økes fra kr 20.000,- til kr 40.000,- 
c) Midler til Olsokfeiringen reduseres fra kr 29.000,- til ca. kr 20.000,- 
 
6. Valg til styret 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt: 
Styreleder: Jøran Rudi (gjenvalg) 
Styremedlem: Per Jon Berstad (gjenvalg) 
Styremedlem: Stian Petersen (ny) 
Kasserer: Bjørn Morten Stenberg (ny)  
 
Øvrige styremedlemmer for 2015/16 (ikke på valg i 2015): 
Styremedlem: Elin G. Bekkemellem Ørbæk 
Styremedlem: Bjørn Setsaas 
 
7. Valg av revisor og valgkomite 
Revisorer: Steinar Aasvangen og Unni Strand 
Valgkomite: Paul Odd Brun og Eli Dahl Løftamo 
 
  



8. Informasjon om aktuelle saker og oppgaver i tiden fremover 
- Det er så langt ikke planlagt noen dugnader kommende sesong. Informasjon om dugnader vil bli 
kunngjort via epost og på nettsidene til Høvringen vel.  
- Formokampen. Det skal lages ny tursti rundt Formokampen, støtte er mottatt fra Gjensidigestiftelsen. 
Noen tillatelser gjenstår, siden noe av stien vil bli liggende innenfor grensen til nasjonalparken. 
 
9. Eventuelt 
Ingen saker var meldt inn i forkant av møtet, men flere saker fremkom under møtets forskjellige punkter. 
De er samlet her. 
 
- Nye eiere av Høvringen Handel / Kro ble presentert. Dette er Anne Gina Holen og Tone Sangro. Anne 
Gina er datteren til Rolf og Else Holen og Tone Sangro er hennes svigerinne. Det var stor glede blant de 
tilstedeværende over at nye eiere nå er på plass. Butikkdriften vil i all hovedsak bli som før, mens det vil 
bli et noe utvidet tilbud på kroa. 
 
- Løypekjøring. Det ble fra flere medlemmer uttrykt ønske om at Høvringen vel skal bidra ytterligere 
økonomisk til løypekjøring/utbedring av løypenettet. Det ble uttrykt frustrasjon over at alle vil ha gode 
løyper, men at få betaler inn direkte til Aktivitetsselskapet slik det er oppmuntret til. Gjennomgangen 
førte til endringer i budsjettet, jf punkt 5. 
 
- Sel kommunes brannberedskap ble kommentert. Ingen nye opplysninger i forhold til bedring. Alle 
hytteeiere oppfordres til å tenke forebyggende for å hindre at katastrofer skjer. På den forebyggende 
siden har styret fulgt opp brannvern med en henvendelse til Sel kommune. Flere hytteeiere har avtalt 
felles feiing av pipene for å redusere brannfaren.  
 
- Nedriving av varder, jf innlegg fra Bjørn Setsaas på forrige års generalforsamling. Det kom innspill om 
at det muligens kunne være lyn/torden som hadde forårsaket ødeleggelsene. Dette er ikke avklart. Alle 
kulturminner eldre enn reformasjonen i 1537 er automatisk fredet.  Nyere tids kulturminner fra tiden etter 
reformasjonen er ikke underlagt noe formelt vern.  Det vurderes å istandsette vardene kommende sesong 
som en dugnad. 
 
- Høvringen Vel sine nettsider. Det ble anmodet om at rekkefølgene på saker på kontakt-siden endres slik 
at de nyeste sakene legger seg øverst. Dette gjør det enklere for leserne. Styreleder tar tak i dette. 
 
- Annonsering. Det er behov for flere nettannonser, og det kom flere innspill til hvordan dette arbeidet 
kan organiseres. I løpet av møtet meldte Ulf Sangro seg til å arbeide med dette. Det var også han som 
gjorde denne jobben da nettsidene ble omstrukturert under forrige styreleder. 
 
- Det vil bli holdt en minneutstilling med malerier av Gunnar Dietrichson (1933-2014), i forbindelse med 
Fjellviku, hovedsakelig med motiver fra Høvringen. Bildene vil bli utstilt på Øigardseter fjellstue og 
Rondane Haukliseter fjellhotell. 
 
 
Ved møtets slutt ble alle oppfordret til å FØLGE MED PÅ HJEMMESIDEN, og ta kontakt med 
forslag til saker der velet bør engasjere seg. 
 
Referent: Elin G. Bekkemellem Ørbæk 
 
 
 
 
   (sign.)         (sign.) 
 

Kjell Sundt     Christian Haslund 


