
 

Referat fra årsmøtet i Kvamsfjellet Vel 17.08 2013. 

 

Sak 1.  Valg av møteleder og referent. 

Vedtak: Møteleder Finn Strøm Gundersen. Referent: Ola Dahl. Begge valg enstemmig. 

  

Sak 2.  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

  

Sak 3.  Godkjenning av styrets årsmelding. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

  

Sak 4.  Godkjenning av regnskap. 

Det ble stilt spørsmål ved posten revisjons- og regnskapshonorar som beløp seg til 
28321 kr, et uforholdsmessig stort beløp. Fra leder ble det svart at beløpet gjelder for et 
forholdsvis langt tidsrom, 18 måneder. I tillegg har regnskapsfører lagt ned et stort arbeid 
i å innhente opplysninger om adresser, telefonnummer og e-postadresser i 
medlemsmassen. Med ca. 360 medlemmer utgjør det et tidkrevende arbeid. 

  

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

  

Sak 5.   Revisors beretning. Denne ble opplest og tatt til etterretning.  

  

Sak 6.   Valg til styret. 
Trine Grøthe ba om fritak fra vervet siste år av sin periode. Irene Teige Killi og Torun 
Sigstad ville ikke ta gjenvalg. Finn strøm Gundersen og Ola Dahl var ikke på valg. 
Vedtak: Knut Sætre og Jonny Jensvoll tok gjenvalg. Hildegunn Bjørgen, Simon Killi og 
Anne Korsvoll Saglien ble valgt inn som nye i styret. Alle valg var enstemmig. 
Etter dette ser styret slik ut: Finn Strøm Gundersen (valg 2014), Jonny Jensvoll (valg 
2015), Knut Sætre (valg 2015), Ola Dahl (valg 2014), Hildegunn Bjørgen (valg 2015), 
Simon Killi (valg 2015), Anne Korsvoll Saglien (valg 2015) og Erling Christiansen, vara 
(valg 2014).  

  



 

Sak 7.   Valg av revisor: Ole Wilhelm Meyer ble enstemmig gjenvalgt. 

  

Sak 8.   Fastsette årskontingent. 
Vedtak: Styrets forslag til å høyne kontingenten til 250 kr ble enstemmig vedtatt.  

  

Sak 9.   Behandling av innkomne saker. 
Fra Løftingsmo har styret mottatt et brev der de påpeker at de har fått brev fra 
Midtgudbrandsdal Brannvesen om feie- og tilsynsordning på hytter. Det er hytter i nær 
tilknytning til helårsvei og som er tilknyttet vann og avløp som skal inn under denne 
ordningen.  
Hytter med vei, vann og avløp, såkalte høystandardhytter, og som nå skal pålegges 
feieavgift, har fra før høyere renovasjonsavgifter. 
De stiller spørsmål ved hvorfor det er bare disse hyttene som skal inn under ordningen 
og om disse er mer brannfarlige enn andre hytter? De finner at dette er en meningsløs 
forskjell i avgifter og ønsker at styret tar dette opp med Nord-Fron kommune. 
I møtet kom det fram at kostnaden med denne ordninga beløper seg til kr 500 for første 
pipe med påplusninger for hver pipe ut over det. For hytter som ikke kommer inn under 
kategorien høystandardhytte, er det ingen feieordning, ansvaret overlates til den enkelte 
hytteeier. (Utstyr står for øvrig til disposisjon på Ruststugusetra). 
Vedtak: Styret vil ta saken opp med kommune både med hensyn til hjemmel, kriterier og 
forskjellsbehandling av hytteeiere. 

  

Sak 10. Eventuelt. 
• 
Svein Andresen orienterte om løypelagets arbeid. I vinter var det 120 km med løyper, 
noe som igjen betyr at ikke alle løyper kan være nyoppkjørte til enhver tid.. Siste år 
hadde løypelaget en kostnad på 300 – 350 000 kr. Det er viktig for brøytelaget å øke 
antall andelshavere for derved å bedre økonomien, og oppfordringen fra løypelaget til 
Kvamsfjellet vel var at vi og våre medlemmer arbeider aktivt med å verve flere 
medlemmer til løypelaget. 
  
• 
Strøm Gundersen orienterte om resultatet fra henvendelsen til Søre Kvam fiskeforening 
angående garnfiske på Furusjøen for utenbygdsboende. Svaret fra fiskeforeningen var at 
henvendelsen ikke ble behandlet da det ifølge foreningens statutter bare er 
innbygdsboende med fiskerett som kan framme forslag om vedtektsendring. 
  
• 
Strøm Gundersen orienterte også om Nord-Fron kommunes forslag til nye gjerderegler i 
regulerte hytteområder som nå er ute på høring fram til 29. august. De viktigste punktene 
der er at arealet utvides til 300 m2, varsel om gjerding sendes kommunen. Alle grinder 
må slå utover, gjerdehøyde 1,10 m. Forsaget ligger for øvrig på N:F kommunes 
hjemmeside.  



 

  

Møtet slutt 

Ola Dahl (ref.) 
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