Årsmøte i Kvamsfjellet Vel
Lørdag 8. oktober 2022, Rondablikk Hotell
Antall frammøtte:
-fysisk 50, digitalt ca 30. Antallet var høyere i starten, men mange falt fra på grunn av problemer med
lyd i starten.
Årsmøtet ble sendt direkte på Facebook-siden til Kvamsfjellet Vel og opptaket er lagret der og
tilgjengelig i sin helhet.

1. Valg av møteleder og referent
Vedtak: Eystein Brustuen valgt til møteleder og Solveig Sigstadstø valgt til referent.
Svein Andresen valgt til å underskrive referatet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent

3. Godkjenning av styrets årsmelding
Eystein Brustuen gikk gjennom årsmeldingen.
Vedtak: Årsmeldingen godkjent

4.-5.

Godkjenning av regnskap. Revisors beretning
Eystein Brustuen gikk gjennom regnskapet. Han omtalte spesielt innkrevingen av
medlemskontingenten, som framstod som svært dyr da regnskapet ble presentert på
fjorårets årsmøte. Kontoen viser utgifter på kr 22.700.-, men dette inkluderer drift av
domenet kvamsfjellet.no, dvs. nettsiden til Kvamsfjellet Vel. Utgiftene for driften av
nettstedet er kr 15.000.-. Summen inkluderer også at Facebook-siden linkes inn på nettsiden,
slik at de som eventuelt ikke bruker Facebook, likevel kan følge med på det som legges ut
der. I tillegg inkluderes hjelp til publisering av artikler og annen informasjon, som ikke er så
enkelt at styret i vellet klarer dette på egenhånd. Annen teknisk brukerstøtte er også med i
denne avgiften. Det vil si at kr 7.700, - er den summen som har gått til innkreving av
kontingent for 2021.
Totalt antall medlemmer er nå 296 og ligger på samme nivå som i fjor, men det er ventet en
liten økning. Etter endringene i 2018-2019 registreres nå bare betalende medlemmer.
Tidligere var det også medregnet passive medlemmer, noe som ga et uriktig bilde. Dette vil si
personer som tidligere år har vært registrert som betalende medlemmer, men som
inneværende år ikke har betalt kontingent.
Det ble bemerket fra årsmøtet at reklameinntektene på nettsiden bør kreves inn. Da styret
har hatt såpass mange andre ressurskrevende prosjekter siste par årene, har dessverre ikke
tiden strukket til for dette arbeidet. Styret vil følge opp dette.

Merknader fra revisor: Regnskapsteknisk er dette veldig bra. Regnskapet viser at foreningen
har god økonomi. Posten for innkreving av medlemskontingent bør deles slik at det framgår
hva som er kostnadene med drift av nettsted og kostnadene med innkrevingen av
kontingent.
Vedtak: Regnskapet godkjennes

6.

Gjennomgang av vedtektene
Styret foreslår å endre pkt 2.1 i vedtektene;
Nåværende ordlyd er «Medlemmer kan være myndige personer som er grunneiere eller
leietakere på åremål i vellets virkefelt som er de som primært sokner til veinettet på
Kvamsfjellet, samt til områdene rundt Furusjøen og Vålåsjøen. Foreninger, idrettslag og
andre organisasjoner med særskilt forankring i området kan søke om medlemskap. Styret
behandler dette hvis aktuelt.»
Endres til: «Medlemmer kan være personer som er brukere av Kvamsfjellet og tilstøtende
områder til dette. Foreninger, idrettslag og bedrifter, med særskilt forankring i området, kan
også være medlemmer»
Det ble foreslått blant medlemmene at det bør presiseres at det kun er en stemme pr betalt
medlemskap, men dette er allerede nedfelt i § 3.1 der det står «Hvert medlem har 1 stemme
på årsmøte.»

Vedtak: Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.

7.

Valg av styret og valgkomite.
På valg er Eystein Brustuen (styreleder), Christian Lund (nestleder), Bjørn Erik Jakobsen,
Solveig Sigstadstø (begge styremedlemmer), samt Lene Haugen (vararepresentant).
Erik Bjertness (styremedlem), Anita Heiberg (styremedlem) og Mia Bergmann
(vararepresentant) er alle valgt til 2023.
Innstilling fra valgkomiteen i Kvamsfjellet Vel.
•

Valgkomiteen innstiller på at styret i Kvamsfjellet Vel for de neste 12 månedene (dvs. frem til
årsmøtet i 2023) får følgende sammensetning:

•

Eystein Brustuen (leder) – tar gjenvalg – velges til 2024

•

Christian Lund (nestleder) – tar gjenvalg – velges til 2024

•

Erik Bjertness (styremedlem) – valgt til 2023

•

Bjørn Erik Jacobsen (styremedlem) - tar gjenvalg – velges til 2024

•

Solveig Sigstadstø (styremedlem) - tar gjenvalg – velges til 2024

•

Anita Heiberg (styremedlem) - valgt til 2023

•

Mia Bergmann (vararepresentant) – valgt til 2023

•

Bente Brustuen Bråten erstatter Lene Haugen (vararepresentant) - velges til 2024
Vedtak: Valgkomiteens forslag vedtatt.

Valgkomiteen har det siste året bestått av Tom Grøndahl og Ruth Barsten. Tom Grøndahl
ønsket ikke gjenvalg, og Ruth er valgt til 2023. På fjorårets årsmøte fikk styret fullmakt til å
supplere valgkomiteen med ett medlem. Styrets forslag på Erik Isum ble lagt fram for årets
årsmøte og vedtatt.
Valgkomiteen for 2023 har dermed følgende sammensetning: Ruth Barsten og Erik Isum
Vedtak: Erik Isum ble valgt for to år, til årsmøtet 2024.

8.

Valg av revisor
Chris Bjelke ønsket å fratre som revisor. Det ble fremmet forslag på Arild Nikolai Ødegaard og
Kjell Haugerud som nye revisorer.
Vedtak: Arild Nikolai Ødegaard og Kjell Haugerud valgt som revisorer til 2023.

9.

Fastsettelse av årskontingent
Årskontingenten er 250 kroner og styret foreslår at dette videreføres. Ved kostnadskrevende
prosjekter, mener styret at man kan vurdere årskontingenten den perioden dette pågår.
Vedtak: Årskontingenten fastsettes til 250 kroner.

10.

Orientering om status for utbyggingen av vann og avløp.
Erik Bjertness orienterte. Et sammendrag av Eriks presentasjon fra redegjørelsen er
tilgjengelig på Velforeningens hjemmeside kvamsfjellet.no, og ligger vedlagt referatet
Vedtak: Gjennomgang av status for vann- og kloakkutbyggingen tas til orientering.

11.

Samarbeidsforum i regi av Nord-Fron kommune ved Arne Sandbu.
Sandbu understreket at Nord-Fron kommune har hatt et svært godt samarbeid med styret i
Kvamsfjellet Vel, når det gjelder temaet landbruk og andre interesseområder. Han presiserte
at dette er et kjempevanskelig tema. Landbruket og beiteretten står sterkt nasjonalt, og det
er særdeles vanskelig å få entydige svar. Det avhenger av hvem som uttaler seg. Sandbu
mente at dersom dette hadde vært enkelt, så hadde disse problemstillingene vært løst rundt
omkring i Norge. Videre refererte Sandbu til kommentaren om muligheter for å gjerde inn
hele hyttefelt, men påpekte at dette ikke er enkelt på Kvamsfjellet. Her er hyttebyggingen
skjedd spredt gjennom 50 til 100 år, og kan ikke sammenlignes med den type utbygging som
man finner på for eksempel Skei, der de har konsentrerte feltutbygginger. Det er nødvendig å

ha en god dialog med landbruksnæringa, og det har vellet bidratt med på en god måte, men
uten at vi har kommet noe særlig lenger. Det er sendt inn en søknad til fylkeskommunen og
Innovasjon Norge for eventuelt komme videre med et pilotprosjekt etter de møtene som vi
gjennomført i år. Det har vi ikke fått svar på ennå, men Kvamsfjellet kan være et potensielt
område for å jobbe videre med dette tema.

12.

Generell orientering fra Nord-Fron kommune ved Arne Sandbu
Sandbu opplyste om at det er ca 900 hytter på Kvamsfjellet, og at vann- og
kloakkutbyggingen berører cirka 180 – 200 hytter. Pr nå er det 3-4 saker som ikke er landet,
kanskje er det nærmere 2. Han oppfordret vellet til å tenke gjennom dette, i forhold til vellets
virksomhet på Kvamsfjellet. Han minnet om at Kvamsfjellet Vel snakker på vegne av veldig
mange medlemmer som ikke er direkte berørt av denne utbyggingen.
Han kommenterte videre at Nord-Fron kommune har hatt et godt samarbeid med vellet når
det gjelder badeplassen ved Årvillingen. Det velforeningen har bidratt med er kjempebra.
Kommunen syntes at Kvamsfjellet Vel har vært en god samarbeidspartner for å utvikle tilbud
som også brukes av bygdefolket, og han mener dette er viktig.
Han informerte også om at Røde Kors etablerer seg ved Rudland Fjellsenter, og investerer for
over 5 millioner kroner. Dette betyr mye for sikkerheten i fjellet.
Sandbu nevnte også litt om villrein-tematikken. Villreinen i Rondane er blitt rødlista, og dette
betyr at det blir enda strengere å få overordna myndigheter til å godkjenne nye hyttetomter
som grenser inn mot nasjonalparken. I dag finnes det cirka 260 ikke bebygde tomter på
Kvamsfjellet. De fleste er på Lauvåshaugen, og ellers noen få innimellom. Det er derfor lite
sannsynlig at det blir godkjent flere hyttetomter ved neste revisjon av arealplan. Etter
spørsmål fra salen om det kommer flere restriksjoner, informerte Sandbu om at
Nasjonalparkstyret har fattet vedtak og satt opp bom mellom Kvamsfjellet og Sødorpfjellet
for å hindre ferdsel mellom 1. desember og 1. juni. Dette på grunn av villreintrekk. Han
nevnte også at det strammes inn på Mysusæter.
Sandbu presenterte også deler av Fritidsboligundersøkelsen, som gjennomføres av
Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal. Undersøkelsen gjennomføres jevnlig, slik at man kan se
utvikling av trender. Den omfatter blant annet spørsmål om bruksdøgn, høgstandard kontra
enklere hytter, transport, holdninger til beitedyr, tilbud og aktiviteter.
Fritidsboligundersøkelsen ligger ved referatet og på kvamsfjellet.no

13.

Orientering fra Rondane – Kvamsfjellet Turløypelag ved Svein Andresen
Svein Andresen orienterte om at løypelagets virksomhet og at dette er en frivillig
organisasjon der alt arbeidet skjer på dugnad. For et par år siden opparbeidet de ny løype
gjennom Frydalen, fordi de fikk ikke kjøre løype på Peer Gynt seterveg. Med en
dugnadsinnsats på 250 til 300 timer ble det ny løype gjennom Frydalen til Fiskedalen.
Nasjonalparkforvaltninger gir ikke løypelaget tillatelse til å bygge permanent skibru i søndre
del av Flakken. Det må derfor opparbeides ny løypetrase fra øvre Frybrua, ned på vestsida
langs Frya og Flakken. På grunn av at Tjønnsetervegen ble brøyta i fjor, ble det også der laget
ny trase der på dugnad.

Andresen orienterte også om utfordringer på grunn av ulike snøforhold. Det kan være store
forskjeller på snømengdene på ulike steder på Kvamsfjellet, og dette innvirker på hvor man
kan preparere løyper på ulike tidspunkt.
Løypelaget har avtale med Hans Petter Ruststuen om preparering av løypenettet. Han kjører
RKTs løypemaskin som ble kjøp ny høsten 2017. Kostnaden var 2 millioner kroner. I løpet av 2
til 3 år må det trolig kjøpes ny løypemaskinmaskin, og prisen ligger i dag på cirka 2,5 millioner
pluss. Målsettingen er derfor å ha et overskudd hvert år, for å kunne investere i ny maskin.
Økonomien i løypelaget er god. I 2021 hadde vi vel 700.000 kroner i inntekt der kommunen
bidro med et tilskudd på 162.000 kroner. Medlemskontingent utgjør 350.000 kroner og
Sparebank1 Gudbrandsdal har gitt tilskudd til et par tiltak.
Det ble brukt omkring 100.000 kroner til tilrettelegging av skiløype og sykkelsti gjennom
Bergemillom. Det gjenstår noe restarbeid, på grunn av mye vanntilførsel fra dalsiden.
RKT bruker cirka 200.000 kroner til oppkjøring av løyper. Dette inkluderer innleie av
snøskuter som blant annet kjører løyper over Furusjøen. For å bedre disse løypene ble det i
år kjøpt en ny sporsetter til om lag 70.000 kroner. Overskuddet i 2021 ble på 85.000 kroner,
likviditeten er bra, og løypelaget hadde ved årsskiftet 1,3 millioner innestående. Dette er
midler som blant annet vil gå til ny løypemaskin. Nord-Fron kommune bidro ved siste innkjøp
av løypemaskin med 350.000 kroner, så de har vært svært positive til det arbeidet løypelaget
gjør.
I forbindelse med Helge Ruststuen begravelse, fikk RKT gavemidler på 85.000 kroner. 20.000
kroner ble brukt som tilskudd til gapahuken ved Storvatnet i Bergemillom, 25.000 kroner til
sporsetteren og resten skal brukes til nærmere definerte oppgaver.
Det brukes om lag 18-19 liter diesel per time når det kjøres løypemaskin, så det blir økte
kostnader på dette framover.
Som Sandbu påpekte er det 900 hytter på Kvamsfjellet, og løypelaget har om lag 400
medlemskap, hvorav Kvam IL med 25 medlemskap og Kvamsfjellet Vel med 15 medlemskap.
Resten representerer hytter og fastboende i bygda. Det er stort behov for nye medlemmer til
løypelaget, for som Svein poengterte tidligere i redegjørelsen: Det snør ikke skispor!
RKT fikk inn om lag 20-30.000 kroner sist sesong fra engangsbeløp via VIPPS etter
markedsføring på kartplater.
Løypelaget setter opp en løypeplan, hvor hovedtidspunktene for løypepreparering er jul,
et par-tre vinterferieuker, påske og helger. Helga defineres som fredag, lørdag og søndag,
mot tidligere lørdag og søndag. Det er mulig at det til vinteren vil bli kjørt med sporsetter
med ett spor i enkelte traseer og i enkelte perioder, i stedet for løypemaskin.

14.

Behandling av mottatte saker.
Ingen saker mottatt innen fristen. Se ellers under eventuelt.

15.

Eventuelt
Beitedyr og gjerder:
Mange har meldt fra om ødelagte gjerder i høst. Det har kommet innspill til Kvamsfjellet Vel,
om å se på problematikken rundt dette, og blant annet hvem som er erstatningspliktige når
gjerder og andre ting som er innenfor gjerde blir ødelagt. Blant andre var Bjørn Bordal og
Marius Berg opptatt av dette. Bordal påpekte at det nærmeste området rundt hyttene er å
regne som innmark og at dyreeier har «vokterplikt» for å hindre at dyr kommer inn på dette
området.
Det har også blant annet vært kontakt med Norges Hytteeierforbund om problematikken. De
har ingen erfaring med dette, men påpeker at det er vanskelig få erstattet ødelagte gjerder.
Kontakt med forsikringsselskaper bekrefter også dette, selv om det vil være individuelle
forskjeller fra selskap til selskap. Det anbefales at medlemmene sjekker hvilke
forsikringsordninger de selv har. Beiterettshavere har heller ikke nødvendigvis forsikringer
som dekker ødelagte gjerder. Det har også vist seg at forsøk på å få dyreeiere til å erstatte
ødelagte gjerder ikke har ført fram.
Strømutgifter og eventuelle frostskader:
Det er mange som har lagt inn vann og avløp de siste årene. Flere har lange grøfter til
stikkledninger som ligger grunt, med lite overdekning. Dette vil mest sannsynlig medføre at
man vil måtte bruke varmekabler i disse grøftene for å hindre at vannet fryser.
Medlemmene oppfordres til ikke å slå av denne varmekabelen for å spare strøm, da dette i
verste fall vil kunne medføre store kostnader til reparasjon av vannledninger hvis de fryser.
Kulturlandskap og gjengroing:
Irene Palfi tok ordet og ville gjerne si noe om gjengroing. Hun påpekte at kulturlandskapet
har endret seg mye de 10 siste årene hun har hatt hytte her, da det vokser opp mye trær
over alt. Det er synlig blant annet i vegkanter, i grøftekanter, på myrene og i lia nedenfor
Rondablikk. Det skjermer for innsyn, men det skjermer også for utsyn og vidsyn. Hun
oppfordrer hytteeiere og grunneiere om å holde vegetasjonen nede og rydde vekk småtrær
som er i ferd med å vokse opp. Hun oppfordret alle til å ha søkelys på dette, og at alle tar det
i sine hytteforeninger og veglag. Hun oppfordret videre til at alle bør har et bevisst forhold til
trærne på tomta si. Er det noe som kan tas ned? Dersom det kommer en nabo på døra for å
høre om det er mulig å ta ned et tre, så vær litt raus! Kanskje er dette et tema som
Kvamsfjellet Vel bør jobbe med.
Hun avsluttet med å si at hun trodde at alle er interesserte i å bevare det åpne fjellet, og ikke
ha tett skog rundt seg. «Jeg har lyst til å ha hytte på fjellet, ikke i skogen!»
Det kom også innspill fra salen om at gran som er tett og tar mye lys bør vekk, mens furutrær
bør stå.
Eystein kommenterte at velforeningen eventuelt kan bistå med kontainer for fjerning av
greiner og busker/vegetasjon.
Vedtak: Styret tar med seg innspillene under posten eventuelt i sitt videre arbeid.

16.

Diverse informasjon fra styret ved Solveig Sigstadstø
Solveig fortalte at mens årsmøtet pågår monteres siktskiva og landskapskikkerten på
Sukkertoppen. Dette har vært et stort prosjekt for Kvamsfjellet Vel, som nå stort sett er i mål!
Hun fortalte videre hva som har skjedd på badeplassen ved Årvillingen, og viste bilder av det
foreløpige resultatet. Det ble også en orientering om hva som er gjort med innspill
velforeningen fikk til årsmøtet i fjor, om opprydding av gamle båter ved badeplassen.
Velforeningen har også sendt inn søknad til kommunen om å få sette opp gjerde rundt
benker og det nye tilsådde området ved Årvillingen.
Det ble også redegjort for inntekter fra Spleis og Grasrotandelen, som så langt har gitt
foreningen en inntekt på nesten 43.000 kroner.
Sosiale Medier er viktig for å nå ut til vellets medlemmer, men også for å forsøke å rekruttere
nye. Derfor legges det mye arbeid i å oppdatere både Facebook og Instagram jevnlig.
Styret har også begynt å jobbe med ulike medlemsfordeler. Foreløpig er det klar en
rabattavtale med Gausdal Landhandleri, som vil gi alle medlemmene rabatt på varekjøp, men
som også vil bli en god inntektskilde for vellet, dersom mange registrere seg opp mot
Kvamsfjellet Vel. Flere medlemsfordeler kommer. Det er ingen som mister sin opprinnelige
rabatt selv om de knytter seg opp mot Kvamsfjellet Vel sin konto.
Solveig orienterte også om oppstart av et tursti-prosjekt, som vil bli gjennomført med bidrag
fra Kvam IL og Rondane og Kvamsfjellet Turløypelag. Der ser man for seg innledningsvis å
starte med 5-6 ulike turforslag, der det er en kartplate ved startpunkt for hver enkelt tur og
godt skiltet langs hele ruten. Dette er et arbeid som vil bli påbegynt og jobbet med gjennom
vinteren, slik at man er klar til å begynne og skilte når snøen blir borte til våren/tidlig
sommer.
Kvamsfjellet Vel ønsker også å sette opp en gapahuk sentralt på Kvamsfjellet. Den skal være
til glede og nytte både for hyttefolk, turfolk, skoler og barnehager. Det kom innspill fra Bjørn
Bordal om at man burde se på oppgradering av villmarksleirene som allerede finnes på
Raudyrodden og Årvillinghaugen. Her må imidlertid eierforhold avklares. Styret tar med seg
innspillet videre.
Det ble også vist bilder av skilting og eksempel på bord og benker som er satt ut siste året.
Orientering ble avsluttet med et tips om muligheten til å lage sin egen nødplakat til hytta.
Denne finner dere på Nødplakat – Norsk Luftambulanse
(www.norskluftambulanse.no/nodplakat/)
Presentasjonen blir lagt ved referatet.

