
Referat årsmøte Kvamsfjellet Vel, 11.aug. 2019 

 

Styreleder Eystein Brustuen gjennomgikk årsmeldinga (årsmøtet vedtok å bytte rekkefølge på punkt 

4 og 5 vedr. regnskap og revisors beretning, samt at punkt 14 om mottatte saker må opp før punkt 9) 

Medlemskap og -info: 

Nytt av året er at årsmeldinga ble sendt ut til årets medlemmer via mail. Noen hevdet at de IKKE 

hadde mottatt årsmeldinga. Eller innkalling.  Etter litt undersøkelser, kom det fram at noen 

mailadresser var endret (– husk å melde inn nye mailadresser til styreleder).  

Det er frivillig å være medlem, og for å oppklare evt misforståelser: Har du betalt for i år, så er du 

medlem i år, har du IKKE betalt i år, er du IKKE medlem i år. Akkurat som medlemskap i DNT e.l. Dette 

må fornyes /innbetales hvert år. Gå inn på nettsiden vår www.kvamsfjellet.no og fornye 

medlemskapet / eller kontakt Kompani Kvam og du får en sms hvert år med tilbud om innbetaling. 

Regnskap, ved Jonny Mathisen 

Mathisen gikk gjennom regnskapet. Ingen innsigelser. Det ble ikke lagt frem kommentar på 

regnskapet fra revisor, men fra regnskapskontoret. Årsmøtet hadde ingen innvendinger på dette. 

Det har vært utfordrende å skifte medlemsordning, men håpet er at dette på sikt vil gjøre alt enklere, 

og at vi da kan utnytte ressursene bedre.  

Torunn Sigstad er foreslått til å fortsette som revisor. 

Årskontingent blir som før: 250,- pr år. 

Det nye styret i Kvamsfjellet Vel 

Eystein Brustuen (styreleder, fra 2018) 

Ruth Barsten (styremedlem, gjenvalgt fra 2018)  

Kjersti Rudland (styremedlem fra 2018) 

Bjørn Bergundhaugen (nestleder fra 2018) 

Anne Lang-Ree (styremedlem fra 2019 ) 

Erik Bjertness (styremedlem fra 2019) 

Randi Harildstad Bjørgeengen (vararepresentant fra 2018) 

Tore Abrahamsen (vararepresentant fra 2019) 

Vi takker valgkomiteen for bra arbeid. Tom Grøndahl fortsetter i valgkomiteen ett år til, vi trenger to 

til (en for 2 år og en for 3 år – for kontinuitet), styret har fått årsmøtets fullmakt til å finne to til 

valgkomiteen, og ble oppfordret til å kontakte fjellets ulike lokale velforeninger. Vi tar gjerne i mot 

tips. 

Styret sender ut oversikt over navn på årets medlemmer, slik at vi alle lettere kan spørre hyttenabo 

eller andre om de vil bli med. Det holder med ETT medlemskap pr hytte, om noen vil betale for flere i 

http://www.kvamsfjellet.no/


familien/ei hytte kan ha flere eiere – så er det såklart fritt frem. Under årsmøtet er det EN stemme 

per betalt medlem som gjelder. Denne problemstillingen er aktuell da det oftere og oftere blir flere 

brukere pr gards- og bruksnummer i form av en hovedhytte og kanskje flere anneks. 

Har dere gode ideer på å skaffe flere medlemmer, kontakt oss i Vellet, via styreleder. Vi har som mål 

å forbedre nettsiden vår og også henge opp infoplakater for de som ikke er på nett. Vi trenger mye 

medlemskraft nå i «oppryddingsperioden» etter den store utbygginga i fjellet. Da vil vi kunne ha 

mere økonomisk handlefrihet til å iverksette mindre tiltak til glede for brukere av fjellet vårt. 

Gjennomgang av vedtektene:  

Noen punkter som ble foreslått endret: 

1. «hytteeiere eller grunneiere» – endres til «hjemmelshavere eller leietakere». 

2. Oppsigelse av medlemskap: Medlemskap gjelder såfremt og hvis årskontingent er betalt for 

inneværende år. Punkt om skriftlig utmeldelse fjernes. 

3. Regnskapsåret endres til: fra 1. januar til 31. desember. 

De eneste endringene som ble vedtatt var flg: 

 

 

 

Det ble vedtatt at foreslåtte endringer av vedtektene sees i sammenheng med en overordnet 

gjennomgang av alle vedtektene.  Styret skal gjennomgå vedtektene til årsmøtet 2020 med 

tanke på praktiske tilpasninger. Medlemmer kan komme med innspill på vedtektene. 

Vedtektsforslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte skal være styret i hende innen 1. 

mars.  

 

 

 

 

 

Gammel tekst - § 8 - Fullmakter 

Et medlem kan la seg representere ved et annet medlem, ved skriftlig fullmakt på ordinært 

årsmøte, ekstraordinært årsmøte og medlemsmøter.xxx§ 10 - Regnskap og revisjon 

Vellets regnskapsår går fra 1.5 – 30.4. Regnskapet skal revideres av en person valgt av 

årsmøtet. 

Endres til: 

Ny tekst - § 8 - Fullmakter 

Et medlem kan la seg representere ved et annet medlem, ved skriftlig fullmakt på 

ordinært årsmøte, ekstraordinært årsmøte og medlemsmøter.  

Regnskap og revisjon Vellets regnskapsår går fra 1.1 – 31.12. Regnskapet skal revideres 

av en person valgt av årsmøtet. 

Gammel tekst - § 2 - Medlemskap  

2.2 Medlemskap gjelder til det sies opp skriftlig.  

Endres til: 

Ny tekst - § 2 - Medlemskap  

2.2 Medlemskapet gjelder såfremt, og hvis, årskontingent er betalt for inneværende år. 



Orientering fra beitelaget, ved Jonny Mathisen 

Beitelaget setter stor pris på det gode samarbeidet med hyttefolk flest og alle som tipser om 

bortkomne eller skadde dyr. De er allikevel bekymret for det økende antallet løshunder. Bare 

i år har de mista 12 dyr til hunder, sier Mathisen! 

Kvamsfjellet er ei perle, og det ER et beiteområde.  

3500 sauer, 350 storfe og 41 hester skal samhandle med folk og bikkjer i et område med 

cirka 1000 tomter. 

Noen bestrider beiteretten, og noen setter opp gjerder som er farlige for dyra.  

Styret henstiller alle til å sette seg inn i reglene for beiteområder, og følge dem. Ta kontakt 

med beitelaget direkte, om noe er uklart, eller vanskelig å etterkomme.  

Hvis du møter ku og kalv: 
Aggressive dyr blir ikke sendt ut i fjellet, sier Mathisen, men vi må uansett rygge unna og ta 

en omveg hvis en flokk kyr med kalver dukker opp. Særlig om du har med hund.  

Slik er det bare. 

 

Mathisen påpekte at inngjerdingsgrensa var på 30 kvm da de aller første hyttene ble bygd 

her oppe og beitelaget er imot forslaget om at hytteinngjerding skal økes fra 300 kvm til 600 

kvm. Kommunen har saken til behandling.  

Fra salen kom en oppfordring, til både beitelaget og Nord-Fron kommune, om at de bør bidra 

til rydding av setervollene. Da vil flere av beitedyra trekke dit, istedenfor til hyttetun. Styret 

støtter oppfordringen, og ber samtidig hyttefolk tenke seg om før de sår mange 

kvadratmeter med fristende gressfrø rundt hytta. 

Det var stort engasjement, vi hadde trengt mer tid til dette temaet. 

 

Orientering fra Kvam seterveger (KSV), ved Ole Kristian Rudland 

Rudland beklager at vegstandarden ikke er tilfredsstillende pr i dag (11.8.19), og oppfordrer 

til tålmodighet. Det vil være vanskelige kjøreforhold til anleggsperioden er over.  

Vegen skal tilbakeføres til minst den standarden den hadde før anleggsarbeidene startet. 

Generelt råd til oss alle: SENK FARTA! Ta hensyn til folk og beitedyr langs vegen. Og som 

Rudland påpeker: jo bedre veiene er, jo fortere kjører vi. Vi er alle enige om at det finnes en 

mellomting. 

 

KSV har ansvaret for 25 kilometer veg, 4 bruer, 100 stikkrenner, 15 kilometer helårsveg og 

10.000 bompasseringer (Haugsetra og Nysetra). 

Det ble straks stort engasjement rundt det nye bomsystemet og takstene.  

De bytta system i hovedsak fordi det gamle ikke taklet den økende trafikken, og takstene ble 

vedtatt på årsmøtet i Kvam seterveger.  

 

Vintervegen skal normalt være åpen mellom klokka 0800 – 2300.  

Alle som skal inn i fjellet vinterstid, bes sjekke værmeldinga FØR dere drar på hytta. Og sørg 

for å holde dere oppdatert – enten via Facebooksiden til Kvam seterveger eller 

varslingstjenestene på sms. Følg med og kom deg ut i tide, for å unngå å bli værfast. 

(send sms til 2401 med tekst: KSV START  evt.: KSV STOPP. Tjenesten koster kr 1,- pr melding) 

 

KSV har avtale med Nord-Fron kommune, som har ansvar for istandsettingen av vegen etter 

VA-utbyggingen. 



Orientering fra Nord-Fron kommune, ved Arne Sandbu 

Rådmann Sandbu starter med å innrømme at VA-informasjonen fra kommunen har vært for 

dårlig. Han sier også at kommunen har alt å vinne på at området skal se fint ut framover.  

Prosjektet blir dyrere enn planlagt, men det skal IKKE gå utover abonnentene.  

Hovedledningen og oppynting skal være ferdig i sept/oktober, ferdigstilling av 

pumpestasjonen i oktober. 

Trykktesting og desinfisering starter nå i august, deretter igangsetting etter påkobling fra 

cirka 1. november. 

Vannverket i Røssumbuvika skal være ferdig innen utgangen av 2020.  

Angående reguleringsplan for Røssumbuvika og «vanntårnet» der, så skal dette opp i 

planutvalget i slutten av august. De begynner graving for inntaksledning i Furusjøen fra 

midten av august. Vannverket skal være dimensjonert for å takle maks bruk for involverte 

hytter. Sandbu møtte kritikk fra salen, både når det gjaldt dårlig kommunikasjon, manglende 

informasjon og oppfølging eller svar på direktehenvendelser fra berørte etter VA-

utbyggingen. Det ble helt klart for lite tid til både å spørre og få svar av rådmannen. 

 

Orientering om VA-kontrakten, ved Erik Bjertness 

Bjertness har finlest kontrakten mellom Nord-Fron og entreprenør Stian Brenden 

maskinservice as og laget ei lang liste med spørsmål som det er vesentlig at vi får svar på. Det 

er identifisert flere punkter hvor vi ønsker nærmere avklaringer på hvordan disse blir fulgt 

opp. Basert på observasjoner og kommunikasjon med entreprenøren ser vi at det ikke er 

samsvar mellom mange av kontraktens krav, og det arbeidet som er utført frem til nå. 

Arbeidene nærmer seg ferdigstillelse, og det er viktig å sikre at arbeidene blir utført iht 

kontrakten, og at nødvendige tiltak iverksettes for å oppnå dette. 

Vi krever en gjennomføringsplan, ting må skje FØR snøen kommer, og involverte hyttefolk og 

grunneiere må varsles i god tid før overtakelse av traseene 

Møte med kommunen, kom med innspill (kort frist) 

Bjertness og styreleder i Kvamsfjellet Vel har berammet et møte med kommunen innen 24. 

august for å diskutere punkter i kontrakten. 

Vedlagt ligger de aktuelle punktene – har DU flere/andre punkter som bør med, meld det inn 

til Bjertness på mail: erik.bjertness@multiconsult.no senest innen onsdag 21.august. 

 

Temaet for møtet med kommunen vil også inkludere kommentarer til det planlagte 

Furusjøen vannverket i Røssumbuvika. 

 

Alt dette for å sikre kvaliteten på arbeidet og at ikke hyttefolket og grunneiere skal sitte igjen 

med svarteper.  

 

Takk for oppmøte og stort engasjement.  

Styret i Kvamsfjellet Vel 

 

Vedlegg 1: Bjertness’ fokusområder 

Vedlegg 2: Castbergs merknader omkring Røssumbuvika  
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