
Referat årsmøte i Kvamsfjellet Vel søndag 4. oktober 2020 

Engasjerte medlemmer ble innregistrert og benket seg i korrekt koronaavstand på 

Rondablikk da Kvamsfjellet Vel åpnet møtet. Der ble det servert kaffe, tall og fakta, 

informasjon om VA og nye tur-traseer, et sosialt forslag fra et medlem, noen gode nyheter 

fra kommunen og som vanlig: valg av nytt styre. Og alt ble forsøkt sendt direkte via 

Facebook, dog med dårlig lyd fra salen og vanskelig bilde av presentasjonene, men vi prøver 

igjen seinere. Videoen fra årsmøtet, som ligger på Facebooksiden vår, har allerede over 2500 

visninger. Vi har per i dag 306 betalte medlemskap. 

Kort oppsummert: Møteleder, referent og referatsignerer ble valgt. Dette ble henholdsvis 

Eystein Brustuen, Ruth Barsten og Svein Andresen. Innkalling og dagsorden ble godkjent, 

likeså styrets årsmelding.  

Per i dag er det 306 betalende medlemmer i Kvamsfjellet vel. Og vi har 200 000 kroner på 

bok. Så til alle dere: Kom med forslag til hva pengene bør/kan brukes til, enten på 

Facebooksiden vår eller direkte til leder Eystein Brustuen: eybrus@online.no.  

Styret har jobbet lite med sponsorer som annonserer på nettsiden vår, VA-prosessen har tatt 

det meste av tiden. Der er det et forbedringspotensiale vi tar på alvor.  

Mange er engasjerte i det som skjer på Kvamsfjellet, det ser vi av aktiviteten på 

www.kvamsfjellet.no og på https://www.facebook.com/kvamsfjellet. Fortsett med det, og 

del gjerne fine opplevelser og turforslag der også. Møteleder oppfordret samtidig til at folk 

skulle forholde seg saklige, da det har vært episoder det fokuseres på person istedenfor sak. 

Vedtektsforslagene ble sendt alle medlemmer før møtet, og ble vedtatt, med små 

endringer:   

Under punkt 3.1: Om årsmøteinnkallingen: Saker som medlemmer ønsker behandlet på 

årsmøtet, skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Hvert medlem har en 

stemme på årsmøtet 

Under punkt 3.2 om faste årsmøtesaker, ble det bestemt at revisor velges blant Velets 

medlemmer under møtet. Chris Bjelke meldte seg til å se over regnskapet og ta 

revisoransvar til neste årsmøte. Regnskapet ble godkjent, men det ble påpekt at 

balanseregnskap bør med neste år. Det ble kommunisert fra møteleder at dette skal sendes 

ut til medlemmer etter årsmøtet. 
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Nytt styre ble valgt (fra venstre): - Eystein Brustuen (leder) - Solveig Sigstadstø - Bjørn Erik 

Jacobsen - Christian Lund - Unni Lundgard - Erik Bjertness (opptatt med VA samling) - Tore 

Abrahamsen (ikke tilstede) - Lene Haugen (ikke tilstede) 

 

 

Under punkt 4.2: Styret er beslutningsdyktig når 50% eller flere av styret er tilstede, enten 

fysisk eller via telefon/videokonferanse. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.  

Under punkt 6.1: Valgkomite’: Det er vanskelig å få folk til å bli med i både styret og 

valgkomite’. Styret foreslår derfor at en av de som går ut av styret, fungerer som valgkomite’ 

i tre år. I år ble det avtroppende styremedlem Ruth Barsten.  

Nytt i år: Vi vil samarbeide med valgkomiteen i RKT. Alle medlemmer i Kvamsfjellet Vel og 

RKT er velkomne til å fremme forslag til folk i begge styrene.  

Både Velet og RKT jobber for å gjøre fjellet til et bra sted å være for alle, både utenbygdsfolk 

og lokalbefolkning. Det kom innspill om at flere bør betale for alt som legges til rette vinter 

og sommer.  

Styreleder orienterte om at nytt medlemsregister begynner å bære frukter, da alle som ikke 

har betalt medlemskap ila de 2 siste år, blir slettet fra registeret. Dette betyr at man etter 

hvert vil ha et mye bedre og oppdatert medlemsregister. Tidligere år var det mange som sto 

som medlemmer, uten at de betalte kontingent. Dette gjorde at det ble ført som «tap av 

fordringer» og et veldig uryddig regnskap.  

Samtidig ble folk oppfordret til å registrere seg med mailadresse, slik at det blir enklere å 

kommunisere og sende ut info til medlemmer. De som fortsatt ønsker papirfaktura i posten, 

vil ha mulighet til dette. 

 

Informasjon fra RKT, ved Svein Andresen 

Løypelanen vinterstid er lagt om litt slik at helg også inkluderer løypekjøring fredager pga 

utvidet hyttebruk. Det skilles mellom høysesong og lavsesong, i høysesong kjøres det løyper 



nesten hver dag. Det kjøres også noe i ukedager for å holde løypene oppe etter store snøfall 

og sterk vind. Værforholdene kan variere mye fra Stølane og lenger inn på fjellet. RKT skiller 

mellom hovedløyper og sekundærløyper mht oppkjøring og tidspunkt for når på dagen de 

skal være klare. Kjøres opp ca 100 km med løyper og med en fart på maskinen på 12-15 km i 

timen, sier det seg selv at alle løyper ikke kan være oppkjørt til samme tid, sier Andresen. De 

jobber med å etablere ny løype fra Kvamsnysetrene- Flakken mot Kolltjønnhaugen og 

Fiskedalssetrene.  

Nytt for året: Grunneier Ole Solberg har bygget en flott gapahuk ved Storvatnet i 

Bergemillom, med benker, bord og bålplass. Et fint turmål både sommer og vinter. RKT vil 

bestrebe seg på å utbedre løype- og sykkeltrase’ i Bergemillom, fra Fryosen til Sandvika og 

nedenfor Rondaplassen, samt også reparere trillebaner for sykkel. Alle er velkomne til å ta 

med plank og drill når de ser «hull» og inviterte til fellesdugnad for å sette stikker helga 9-11. 

oktober. RKT trenger medlemmer for å sikre forutsigbarhet for drift og aktivitet 

(medlemskap kr 800). 

Noen frammøtte undret seg over hvorfor ikke flere fastboende og hyttefolk melder seg inn i 

både RKT og Kvamsfjellet vel, og vi kaster ballen videre og hører gjerne fra dere alle om 

hvilke tanker og konkrete ideer dere har rundt dette.  

Et forslag av det mer sosiale slaget som kom på møtet: «Vi må få bygda med oss og gjøre 

noe morsomt på hotellet! Kanskje arrangere dans i forbindelse med årsmøtet»! Hva tror 

dere? Er det noen som tenner på ideen? Kanskje en stormarkering når VA-utbyggingen en 

gang er ferdig?  

 

Orientering fra Nord-Fron kommune, ved Arne Sandbu 

Nyheter: Ny telenormast kommer, for å imøtekomme klager om dårlig mobildekning i fjellet 

og bedre forhold er viktig også i forhold til eventuelle leteaksjoner. Kommunen tar stilling til 

byggesøknad når Telenor fremmer den. Plassering er tenkt i området ved høyfjellsscena.  

Det etableres en værstasjon med kamera ved høyfjellsscena, trolig ferdig montert før jul. 

Løypekjører, som var tilstede i salen, anbefalte at snømengden synliggjøres samtidig, kanskje 

ved å plassere kamera på en slik måte at dette vises.  

Veg opprydding er i gang på setervegene, og ser lovende ut ifølge Sandbu sjøl. Noen nikket. 

Parkeringsplassen nedenfor Rondablikk skal utvides, dreneres og istandsettes.  

Badeplassen v/Årvillingen har sterkt behov for opprydding. Plassen er kommunal og mye 

brukt til rekreasjon om sommeren av både bygdefolk og fjellturister, og skal utbedres. 

                                                                                                            

«Omdømmet vårt har vært krevende» sier Sandbu og lover penger til Velet som kan nyttes 

til opp pynting etter Velet sine ønsker, viktig at det skjer i dialog med aktuelle grunneiere.  

Turstier rundt Vesle-Årvillingen ligger litt på vent fordi justering av reguleringsplan kreves. 

Men kommunen ønsker å ta tak i området og legge til rette for rekreasjon / ved at det skal 

kunne legges til rette for turgåere også med barnevogner. 

Fiber er kommet innover i fjellet, samtidig med VA-utbyggingen.  



Sandbu er optimistisk når det gjelder vann- og kloakk-ferdigstillelsen, og oppfordrer til tenke 

framover.  Han forventer at kontrakten med entreprenør følges. Han innrømmer at 

journalføringen på kommunens nettsider ikke har fungert når det gjelder alle innkomne 

spørsmål i VA-prosessen. «Jeg forventer at alle spørsmål skal besvares», sier Sandbu. Per i 

dag er 80 hytter trykktestet. 

Vannverket: Tyske montører har på grunn av koronasituasjonen vært forhindret fra å 

sluttføre jobben og gjort at ferdigstillelse er forsinket og utsatt, usikkert hvor lenge, men 

dette er like rundt hjørnet. 

 

Rett etter årsmøtet gjennomgikk styremedlem Erik Bjertness viktige punkter i VA-prosessen 

for de som var interesserte. Det vil også sendes ut «sjekkliste» til medlemmer, som kan 

brukes ifm overtakelse av anlegg fra kommunen. Medlemmer kan kontakte ham direkte på 

mail for spørsmål. 

Innkommet sak: forslag til spleiselag mellom kommunen og Velet i å bekoste jordmasse og 

tilkjøring på raserte områder, mens hyttefolk stilte med dugnadskraft. Dette ble utsatt til 

neste år. 

Innkommet etter LIVE-stream: Veldig mye om løypekjøring, hva med vedlikehold av tur- 
trille- og sykkelstier, Antar vellet og RKT vil samarbeide om bedre skilting og utbedring av sti-
nettet. Skiltingen er svært mangelfull flere steder. Litt arbeid med det vil sikkert gi vellet og 
RKT positive tilbakemeldinger og kanskje flere medlemmer! 
 

   

Referent: Ruth Barsten 

Signert: Svein Andresen 

 

 

 

 


