INNKALLING TIL
GENERALFORSAMLING FOR HØVRINGEN VEL
TID:
STED:

ONSDAG 28. MARS 2018, KL 19:00
STEINFJOSET/ØIGARDSETER

Høvringen – porten til Rondane

Alle medlemmer i Høvringen vel ønskes velkommen til årsmøtet i

Steinfjoset på Øigardseter, onsdag 28. mars 2018, kl. 19:00 (Merk tid og sted)

Dagsorden:
1. Åpning og konstituering:
o Presentasjon av sittende styre
o Opptak og navnefortegnelse
o Valg av ordstyrer
o Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
o Godkjenning av innkalling og dagorden
2. Styrets årsberetning for 2017 (Se vedlegg 1)
3. Regnskap
o Regnskap for 2017 (Se vedlegg 2)
4. Forslag fra styret
o Olsokfest; Opprettholder kr 20.000,o Høvringen Aktivitetsselskap; Opprettholder kr 40.000,o Medlemskontingent; Opprettholder kr 350,Det er ikke registrert saker til behandling fra medlemmene.
5. Budsjett for 2018 (Se vedlegg 3)
6. Valg
o Valg av styret- og vararepresentanter (Se vedlegg 4)
(Se styrets beretning for hvem som er på valg)
o Valg av valgkomité
o Valg av revisor for Høvringen Vel
7. Eventuelt
Avslutning offisielt årsmøte.
Det informeres om at det etter årsmøtet blir et uhøytidelig medlemsmøte hvor styret vil informere
litt om hva det jobbes med, samt diskusjon om aktuelle temaer og saker på innspill fra medlemmene.
Her blir det mulighet for å kjøpe seg noe fra baren.

Vedlegg 1
ÅRSBERETNING 2017
Høvringen vel hadde ved utgangen av 2017 til sammen 189 mot 188 medlemmer i 2016.
Styret har bestått av:
Stian Petersen
Bjørn Morten Stenberg
Jorunn Grindstuen
Bjørn Setsaas
Marit Flåten
Jon Fredrik Lehn-Pedersen
Erik Øyno

leder
kasserer
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem

(På valg 2019)
(På valg 2019)
(På valg 2019)
(På valg 2018)
(På valg 2018)
(På valg 2018)
(På valg 2018)

Valgkomité har vært Jøran Rudi og Magne Neprud
Revisorer har vært Unni Strand og Steinar Aavangen

Det har i 2017 vært av holdt to styremøter, i tillegg til drøftinger og kommunikasjon via epost.
Høvringen Vel har videreført arbeidet fra tidligere år med en aktiv holdning til
videreutvikling av grenda, i samarbeid med andre aktører innen reise- og friluftsliv, som
Nasjonalparkriket og Høvringen aktivitetsselskap. Dette er et samarbeid som i fremtiden kommer til å
ha et sterkt fokus. Vi har i år som tidligere år bidratt med å opprettholde og forbedre kvaliteten på
vårt Høvringens kjerneområde. Vi har blant annet startet med et benkprosjekt som vi fortsetter i
2018. Vi gleder oss til fortsettelsen med å gjøre Høvringen til et enda mer attraktivt reisemål.
Styrets beretning 2017
Styre har i styreperioden jobbet med følgende saker;
Dugnader:
- Benkprosjektet; Det ble utplassert sittebenker, både sponsorbenker sentralt på Høvringen,
samt lettere benker som har blitt plassert i terrenget.
- Skilting; vi har hjulpet Aktivitetsselskapet med å sette ut nye skilt.
Olsokfest:
- Olsokfesten ble tradisjonen tro arrangert lørdagen i forbindelse med Olsok. Festen ble
arrangert på Øigardseter. Nydelig vær og godt fremmøte, men det er plass til flere.
Fortidsminneprosjektet:
- Dag Solhjell har tatt initiativ til å sette i gang kartlegging av fortidsminner på Høvringen. Han
har gjort et fantastisk godt stykke arbeid. Pr skrivende stund jobbes det mot kommune og
fylkeskommune for å få koordinert og laget presentasjonsmateriale. Det skisseres også å lage
en fortidsminnesti, men dette er foreløpig i tidlig planleggingsstadiet.
Facebookside:
Det er opprettet en facebookside for Høvringen Vel. Vi oppfordrer til å benytte denne siden.
For de som ikke har Facebook, legges sentral informasjon fortsatt ut på Vellets hjemmeside.
Mange poster bilder og artikler. Det er bra!

Høvringenkortet:
Vi har jobbet med sluttfasen av prosjektet. Kort er bestilt og innholdet begynner å komme på
plass.
Samarbeid med Gausdal Landhandleri:
Høvringen vels avtale med Gausdal landhandleri gir rabatt både til det enkelte medlem som
registrerer seg, og en utbetaling til Høvringen vel som en bonus ved årets slutt. For 2016 ble
beløpet til Høvringen vel kr 7.815 mot kr 9.182 i fjor. Dette er en nyttig avtale til felles glede!
Møte med kommunen:
Høvringen Vel har deltatt på et møte med kommunen hvor alle Vellene i kommunen deltok.
Dette er et årlig møte.
Økonomi, regnskap:
Resultatregnskap for 2017 viser et overskudd på kr 3018,Pr. 31.12.2017 har velet en egenkapital på kr 196.703.
Generelt
Utover dette har styret behandlet flere mindre saker. Koordinert bestilling av feier. Feiing av
hyttepiper kommer etter hvert inn under behovsprøvd kommunal kontroll.
Besvart innkommende epost, mm.

Vedlegg 4
Valgkomiteens innstilling til styreverv for Høvringen vel 2018/19, samt
valgkomite og revisor.
Det har lenge vært en ubalanse i styret på grunn av at flertallet har vært bosatt utenbygds.
Valgkomiteen har ønsket å skape en bedre balanse, og med et særdeles solid bidrag fra Hans Sanden er
innstillingen følgende:

Styreleder (gjenvalg, på valg 2019)
Stian Petersen
Kasserer (på valg 2019)
Bjørn Morten Stenberg
Styremedlem (nyvalg, på valg 2020)
Roy Midtli
Styremedlem (gjenvalg, på valg 2020)
Jon Fredrik Lehn-Pedersen
Styremedlem (på valg 2019)
Jorun Grindstuen
Styremedlem (nyvalg, på valg 2020)
Vegard Nystuen
Styremedlem (nyvalg, på valg 2020)
Ola Randen
Valgkomité (på valg 2019)
Jøran Rudi
Revisor (på valg 2019)
Steinar Aavangen
Unni Strand

