
 

Referat fra årsmøte i Kvamsfjellet vel 

 

Rondablikk 4. august 2012 kl 1600 

 

1. Finn Srøm-Gundersen ble valgt til møteleder og Knut Sætre som referent 

 

2. Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

 

3. Strøm-Gundersen gjennomgikk hovedtrekkene i årsmeldingen. Spesielt ble det informert om 
tur- og sykkelstier, og han fremhevet det gode samarbeidet med Mysusæter Vel og Nordre 
Furusjøen vel og det positive samarbeidet med Nord-Fron kommune og Oppland fylke. 

 

4. Regnskap føres nå av Fron Regnskapskontor. Regnskapet som viste et overskudd på kr 
16,349,51 ble godkjent 

 

5. Ole- Wilhelm Meyer har revidert og godkjent regnskapet. Styreformann leste opp 
revisjonsberetningen. 

 

6. Valg til styret, 

Valgkomiteen ble avviklet på fjorårets årsmøte. 

På valg er: Finn Strøm-Gundersen (villig til gjenvalg), Linda Myromslien,(tar ikke gjenvalg), 
Hans Andreas Grøtterud (vara, tar ikke gjenvalg). 

Styret hadde ønsket forslag til mulig nye medlemmer. Medlemmene velges for 2 år 

Det var ikke kommet forslag på nye medlemmer til styret. 

Styreleder hadde snakket med Ola Dahl, Kvam og Erling Christiandsen, Oslo som begge hadde 
sagt seg villig til å stille. Både de som var villig til gjenvalg og de somstyreleder hadde foreslått 
ble valgt som medlemmer. Styreleder takket Linda Myromslien for god og verdifull innsats. 

 

Det nye styret er dermed følgende: 

 

Finn Strøm-Gundersen, leder på valg 2014 

Ola Dahl på valg 2014 



 

Jonny Jensvold, på valg 2013 

Torund Sigstad på valg 2013 

Trine Grøthe på valg 2013 

Knut Sætre på valg 2013 

Irene Teige Killi (vara) på valg 2013 

Erling Christiandsen (vara) på valg 2014 

 

 

7. Det var ikke kommet inn saker som ønsket behandlet på årsmøte. 

 

8. Irene Teige Killi orientering om Hytteundersøkelsen 2012. 

Undersøkelsen viser at hyttefolket er av stor betydning for kommunene i Gudbrandsdalen, og 
det eksempelvis ble det nevnt at hyttene i gjennomsnitt ble benyttet 51 døgn, og at hver enkelt 
hytte la igjen kr 72.000,- pr år. 

 

 

9. Torunn Sigstad orientering om Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag. RKT har lagt ned et stort 
og godt arbeide, og det er nå laget et samlet løypenett på 120 km. RKT hadde håpet på større 
tilslutning fra både hytteeiere og bygdefolket, men de tror at antall medlemmer vil øke i tiden 
fremover når en ser at RKT har komme inn i mer faste former, og at en har fått et godt 
løypenett. 

 

10. Under eventuelt kom det opp flere saker 

: 

Fiskeregler 

I dag er det det kun fastboende i Kvam som har anledning til å fiske med garn. Årsmøte ba 
Styret i Kvamsfjellet Vel om å sende brev til Søre Kvam Fiskeforening med anmodning om at 
alle hytteeiere på Kvamsfjellet fikk anledning til å fiske med garn på lik linje med fastboende i 
Kvam. Styret vil sende slik brev i løpet av høsten 

 

Brøyting 

Det ble reist kritikk fra et av medlemmene i Kvamsfjellet Vel til Styret for at de ikke hadde gjort 
undersøkelse på hvem som ønsket at veiene ble vinterbrøytet, og at en på bakgrunn av dette 
resultatet hadde kommet med kommentarer til reguleringsplanen som nå var på høring. 



 

Styret ville ikke påta seg å gjøre en slik undersøkelse, og fikk støtte for dette av forsamlingen. 
Spørsmålet om brøyting er en så viktig sak at det eventuelt må drøftes som egen sak på et 
senere årsmøtet. Det må derfor komme inn forslag til styret om hva en ønsker skal behandles 
og stemmes over på årsmøtet i Kvamsfjellet Vel. 

 

Lokal historie 

Det kom forslag om at en burde få inn lokalhistorie langs med sykkelstier og turveier. Ideen er 
god, men den er resurskrevende. Styreleder stilte seg positiv til at Vellet kunne bidra 
økonomisk. Det ble anmodet om at forslagsstiller jobbet videre med saken, og at en også tok 
kontakt med personer som en vet sitter med mye lokalkunnskap om Kvamsfjellet. 

 

 

Møteleder takket for fremmøte, og hevet møte. 

 

 

 

28. august 2012. 

 

 

Finn Strøm-Gundersen (sign) Knut Sætre (sign) 

 

 

Møteleder Referent 

 

 


