
 
GENERALFORSAMLING FOR HØVRINGEN VEL 
 
TID:   Lørdag 9 oktober 2021  
STED:  Rondane Haukeliseter Fjellhotell 

 

 
 
 
 

Høvringen – porten til Rondane 
 
 

Alle medlemmer i Høvringen vel ønskes velkommen til årsmøtet. 
 
 

 
 
 
 

 



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 2020 (Se vedlegg 1) 

 
3. Regnskap  

o Regnskap for 2020 (Se vedlegg 2) 
 

4. Forslag fra styret 
o Olsokfest; Settes til 0 kr i 2021 
o Høvringen Sti- og Løpe-lag; Opprettholder kr 40.000,- + 15.000,- for 

inneværende år for vedlikehold og nye broer. 
o Medlemskontingent; Opprettholder kr 350,- 
 

 
5. Budsjett for 2021 (Se vedlegg 3) 

 
6. Valg 

o Valg av styret- og vararepresentanter (Se vedlegg 4) 
o Valg av valgkomité 
o Valg av revisor for Høvringen Vel 

 
7. Eventuelt 

Innspill fra medlemmene; 
o Ekstra konteinere høst og vår for å avlaste husholdnings avfallskonteinere. 

 
 
Avslutning offisielt årsmøte. 
 
Det informeres om at det etter årsmøtet blir ei uhøytidelig medlemssamling hvor styret vil informere 
litt om Høvringen Sti og Løypelag   



Vedlegg 1 
 

ÅRSBERETNING 2020 
 
Høvringen vel hadde ved utgangen av 2020 til sammen 190 mot 192 medlemmer i 2019. 
 
Styret har bestått av: 
 

Jon Fredrik Lehn-Pedersen  Styreleder   (På valg 2022)   

Bjørn Morten Stenberg  Kasserer  (På valg 2021) 

Roy Midtli    Styremedlem   (På valg 2021)  

Pål Erik Skaugen     Styremedlem   (På valg 2021)   

Stian Petersen   Styremedlem     (På valg 2021)  

Trond Wang    Styremedlem  (På valg 2022)  

Ola Randen    Styremedlem  (På valg 2022)  

Elin Lyftingsmo    Styremedlem  (På valg 2021) 

 
Valgkomité har bestått av: 

 

Kari Anne Berget  

Audun Myklebust  

Revisor  har bestått av: 
 

Steinar Aavangen      

Unni Strand     

 

 
 
Årsmøtet 2020 ble ikke avhold i Påsken 2021 pga Corona 
situasjonen. 
Det har i 2020 ikke vært av holdt styremøter, men drøftinger og 
kommunikasjon via epost og telefon. 
Årsmøtet 2019 ble utsatt fra påsken til sommeren 2020 på grund 
av Corona nedstenging av Norge. 
 
Høvringen Vel ved formannen og kasserer har vært invitert og deltatt på flere strategi samlinger hos 
Høvringen Aktivitetsselskap i forbindelse med deres strategiarbeid og deres utfordringer rundt 
løypekjøring. Høvringen Vel var med på å opprette Høvringen Sti- og Løypelag og deltar i styret der 
med formann og kasserer. 



I tillegg opplever vi et større engasjement fra kommunen hva angår informasjonsflyt fra kommunen, 
erfaringsutveksling mellom Vellene etc.  
Vi har i år som tidligere år bidratt med å opprettholde og forbedre kvaliteten på vårt Høvringens 
kjerneområde.  
 
Styrets beretning 2020 
Styre har i styreperioden jobbet med følgende saker; 
 
 
Gapahuk: 

- Det ble i 2020 bestilt laftet gapahuk fra Hjerleid skole som ble levert på høsten og fraktet til 
Høvringen. Det ble snekret tak på dugnad. Gapahuken ble påsatt meier og slept inn til 
plassering mellom sti og skiløype under Haukberget av Høvringen Sti og Løypelag. 

Dugnader: 
- Det er utført noe vedlikeholdsarbeid på stier siste året. 
 
Vi oppfordrer flere til å stille på dugnadene.  

 
Fortidsminneprosjektet: 

- Dag Solhjell jobber videre med dette prosjektet. Registreringer av flere fortidsminner 
gjennomført av geologer fra fylkesmannen våren 2019. 

-  
Kommunikasjon: 

- Vellet kommuniserer både gjennom Facebook og hjemmesidene.  
 

 
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 
2019 ble beløpet til Høvringen vel 6.528 kr mot 8.593 kr i fjor. Dette er en nyttig avtale til 
felles glede! 

 
Møte med kommunen: 

- Vi opplever økt aktivitet fra kommunen på informasjonsfronten. Det ble avhold to møter 
med kommunen for erfaringsutveksling mellom vellene i kommunen og den politiske 
ledelsen og administrasjonen. 

 
Stolpejakten 

- Stolpejakten ble gjennomført med 6 stolper som vi satt ut på vegne av Sel Kommune. 
Stolpene ble godt besøkt. 

- Vi har deltatt to år med stolpejakt nå og fortsetter i 2021. 
 
Høvringen Kalender 
Vi har laget og produsert en tosiders års kalender for Høvringen 
 
Påsken 2020 
Veldig spesiell påske med Corona nedstenging av Norge med reiseforbud utenfor egen kommune.  
Kun lokale hyttefolk og lokale dag-turister på fjellet. For å gi økonomisk og moralsk støtte til butikken 
startet vi en innsamlingsaksjon på Spleis og fikk inn 82 000 kr som gikk til butikken. 
 
Sommerfest 
Sommerfesten ble Corona avlyst.  



 
Stiftelse av nytt Sti og Løypelag: 
Etter en spesielt utfordrende Corona vinter i på Høvringen så både hotellnæringen, hytte vellet og de 
fastboende i Nord-Sel hvor sårbar løpekjøringen var da hotellene stengte ned. Tidligere har hotellene 
stått for all løypekjøring her, men med nedstengte hoteller ble det dårlig med løper for innbyggerne i 
Sel på Høvringen.  
Kriser starter ofte kreativitet, og slik ble det også på Høvringen. Høvringen vel og Høvringen 
aktivitetsselskap as (hotell eierne) satte seg ned og oppsummerte erfaringene fra sist vinter, og kom 
fram til at så sterk kobling som det er i dag mellom hotelldriften og ski løyper er uheldig på mange 
måter. For å bedre vintertilbudet ble man fort enige om at man i felleskap starter et løpelag med 
eget styre med representanter fra Høvringen vel og Høvringens hoteller og andre lokale 
ressurspersoner.  
Foreningens formål er å vedlikeholde stier og preparere skiløyper på Høvringen, herunder å anskaffe 
teknisk utstyr eller leie tjenester til slikt formål samt å forberede terrenget for løypekjøring.   
Med Høvringen menes alle områdene mellom Skogssætrin, Puttenseter, Kampen, Peer Gynt hytta og 
Smuksjøseter hvor det er naturlig for laget å drive løypeservice.  
Den 31 juli 2020 møttes partene på Haukeliseter Rondane Fjellhotell og underskrev stiftelses 
dokumenter og vedtekter for Høvringen sti og løpelag.  
Det nye styret består av: 
Navn:    Stilling  Representerer: 
Jon Fredrik Lehn-Pedersen  Leder   Høvringen Vel 
Bjørn Morten Stenberg  Nestleder   Høvringen Vel 
Rune Vedvik   Styremedlem  Høvringen Aktivitetsselskap as 
Geir Lyftingsmo   Styremedlem og Løpesjef 
Nils Hesthag   Styremedlem  Høvringen Aktivitetsselskap as 
 
 
 
Innspill til Sel kommune 
 
Vi har sent innspill til Sel Kommune i forbindelse med Reguleringsplaner og andre arealrelaterte 
planprosesser. 
 
Prioritering av Høvringen må økes opp fra kategori 9. Tidsmessig prioritering legges inn med oppstart 
i løpet av 2021.   
Gjeldene reguleringsplaner for Høvringen er utdatert på tid, og består av flere parallelle planer som 
Høvringen sentrum, Vardamorkje og Reguleringsbestemmelser knyttet til reguleringsplan 
Vardamorkje. Disse bør skrives om til en felles plan som er tidsmessig relevant. 
 

1) Eksempler på inkonsistents, relatert til utnyttelsesgrader fritidsboliger: 

Høvringen sentrum A:  Utbygging max. 200 m2   Enkeltbygg max. 120m2 

Høvringen sentrum B:  Utbygging max. 120 m2   Enkeltbygg max. 100m2 
Høvringen sentrum C:  Utbygging max. 100 m2   Enkeltbygg max. 80m2 
Vardamorkje:  Utbygging max. 120 m2   Enkeltbygg max. 80m2 

 
2) Høvringen Sentrum para 5 omhandler Vegetasjon som ikke er lovlig å fjerne fra tomten. 

Dagens situasjon med en gjengroing av høyfjellet krever rydding av vegetasjon og ikke 
freding. 

 
 



Økonomi, regnskap: 
 Resultatregnskap for 2020 viser et underskudd på kr30546, mot budsjettert underskudd på 
kr33000. 
 Pr. 31.12.2020 har velet en egenkapital på kr 173842.- 
 
Generelt 

Utover dette har styret behandlet flere mindre saker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Vedlegg 2 

 

Regnskap 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Forslag fra styret 
o Olsokfest; Settes til 0 kr i 2021 
o Høvringen Sti- og Løpe-lag; Opprettholder kr 40.000,- + 15.000,- for 

inneværende år for vedlikehold og nye broer. 
o Medlemskontingent; Opprettholder kr 350,- 

 
 

Vedlegg 3 
 

Budsjett 2021 

 
 
 
 
 
 

  



Valg 
 
 
Valg av styret- Valg av valgkomité- Valg av revisor for Høvringen Vel  
 
Valgkomiteens  har bestått av 
 

- Kari Anne Berget, kari.anne.berget@icloud.com  
- Audun Myklebust, Audun.myklebust@gmail.com  

- Valg 
Valkomiteens forslag: 

 

Revisor (på valg 2021) 
  
 Steinar Aavangen, Nyseterjordet 5, 2670 Otta, 9115 6259  
 Unni Strand, us@sb1ls.no, 6121 9040, 9052 7485 

 

Eventuelt 
Innspill fra medlemmene; 

o Ekstra konteinere høst og vår for å avlaste husholdnings avfallskonteinere. 
 
Restavfalls konteinerne på Høvringen fylles ofte med annet avfall som gamle 
møbler, hvitevarer, bygningsavfall osv. det er foreslått at vi bestiller egne 
ryddekontainere høst og vår. 


