MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 2020
Innkalling til årsmøte i
Myklebysetra Vel 2020

Årsmøte avholdes på Mykletunet
Fredag 17. juli 2020 kl 18.00
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Valg av møteleder og sekretær
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Behandling av årsberetning 2019-2020
Behandling av regnskap, balanse og revisjonsberetning for 2019
Innkomne saker
a. Bruksrettsavtale mellom Setersameiet Myklebysetra og Myklebysetra Vel
b. Damprosjektet ovenfor setra
Budsjett 2020
Fastsettelse av kontingent og infrastrukturavgift for 2020
a. Det innstilles på kr 350,- i medlemskontingent
b. Det innstilles på kr 150,- i infrastrukturavgift
Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder og styrets medlemmer
a. Det innstilles på kr 0,- i godtgjørelse til styrets leder og til styrets medlemmer
Valg

Etter årsmøtet vil det bli servering og åpen post.
Vel møtt!

Styret i Myklebysetra Vel

Sak 3
ÅRSBERETNING MYKLEBYSETRA VEL 2019-2020
Årsmøtet 2019 ble avholdt på Mykletunet fredag 19. juli. Styret har i årsmøteperioden 2019-2020
hatt følgende sammensetning:
•
•
•
•
•

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem

Kristin Malonæs
Torgrim Jakobsen
Berit Glesaaen Nyberg
Hans Andersen
Thomas Bergerskogen

Varamedlemmer til styret:
1. varamedlem
2. varamedlem

Marianne Bråten Vaporakis
Jon Olafsen

Jon Olafsen har vært velets representant i styret i Mykleby Setervei i perioden.
Årsberetningen gjelder for perioden fra og med årsmøtet 2019 og frem til årsmøtet 2020. Regnskap
og balanse gjelder for året 2019. Styret har i perioden avholdt 3 styremøter. Ut over dette har det
vært utstrakt arbeid med rydding av løypetraseer høsten 2019, samt kontakt med initiativtakere til
etablering av veilag på Myklebysetra Sør.
Økonomi
Velet fikk i 2019 en omsetning på kr 171.442 og et overskudd på kr 46.799. Overskuddet tillegges
egenkapitalen, som pr 31.12.19 var på kr 272.406.
Omsetningen er i hovedsak knyttet til infrastrukturavgift som innkreves fra alle grunneiere,
medlemskontingent og gjennomføring av Setras dag sommeren 2019. Bidrag til løypekjøring fra StorElvdal kommune var på kr 7.000 for 2019. Grasrotandelen utgjorde i 2019 kr 35.333. Inntektene fra
arrangementene var på samlet kr 38.960.
Kostnader til veivedlikehold, samt utvidelse av bru over Søkkunda (skiløypetrase’) og til løypekjøring
utgjør de største kostnadspostene i regnskapet og var i 2019 på samlet kr 74.773.
Det er styrets vurdering at velet har en tilfredsstillende økonomi.
Aktiviteter
Sommerarrangementet 2019 ble gjennomført i tradisjonell god form. Mange besøkende og god
omsetning bekrefter at dette er en dag som settes stor pris på av velets medlemmer og beøkende til
setra. Styret vil rette en stor takk til Linn Holthe og Tone Merete Eng som loset oss igjennom dagen
på en flott måte, og til alle medlemmer som bidrar med innsats både i forkant, under arrangementet
og i forbindelse med opprydding. Myklebysetras velklingende orkester binder dagen og
arrangementet sammen på en flott måte. Tusen takk til alle sammen! Linn Holte og Tone Merete Eng
ble takket av som primus motor for Seterdagen over flere år. Rollen som leder for
sommerarrangementet er pt ubesatt, da det ikke lykkes valgkomiteen å finne ny ansvarlig. Grunnet

Koronasituasjonen blir det dessverre ikke mulig å gjennomføre Seterdag i 2020. Vi satser på en
skikkelig flott Seterdag sommeren 2021 i stedet! Vi trenger fortsatt en leder til dette arrangementet.
Fredag 19. juli ble det gjennomført Setermesse i regi av Evenstad Menighet, ett arrangement som
settes stor pris på av seterfolket. Det legges opp til gjennomføring av setermesse også i 2020.
Koronasituasjonen og hytteforbundet som ble innført som følge av denne, medførte at årets påske
ble svært annerledes for de fleste av hytteeierne på setra. Forbud om å oppholde seg på hytte i
annen kommune enn den man er bosatt i, gjorde at det aldri har vært så få på setra i påsken. Det
tradisjonelle påskearrangementet ble naturlig nok avlyst, og fjorårets vinner av Sæterkåk kampen;
Fremgaarden Banden som har vandrepremien fra 2019, får dermed beholde denne ett år til. Aud
Østli dro i gang en påskeutfordring på velforeningens Facebook side, hvor mange flotte minner fra
tidligere påsker ble delt. Det var en fin måte å «minnes» digitalt på i en krevende tid.
Vedlikehold og infrastruktur
Velet har ansvaret for veivedlikeholdet på hovedveiene på setra og snuplasser. I 2019 ble det kun
foretatt mindre utbedringer og reparasjoner av veinettet. I årene 2016-2018 ble samtlige veier
utbedret ved hogst av trær, skifting av stikkrenner, skraping og grusing. Ved Elvia sin oppstart av
graving til strømkabler sommeren 2020 har velet stilt krav om at veinettet gruses opp igjen.
I forbindelse med løypekjøring har velet etablert en ny flerårig avtale med John Olafsen og Fredrik
Brun om løypekjøring. Velforeningen har også investert i ny sporsetter/sporfres som har gitt flotte
løyper gjennom vinteren 2020.
Høsten 2019 ble det gjennomført en større dugnad knyttet til rydding av skiløypetraseer. Det blei
gjennomført to dugnadshelger, hhv 5-6 oktober og 26-27 oktober.
5-6 oktober blei det laget ny bru over Kvitåa, og en ryddet (m/motorsag og sakser) og merket hele
traseen over Seteråsen, Akselmyra og fram til den nye Kvitåbrua. De som bidro denne helga var Ola
Eng, Lars-Ingmar Eng, Hans Andersen, Glenn Skjæret/Kristin Malonæs m/barn, Fredrik Brun, Frode
Bjørnstad med fam., Knut Grafsrønningen, Per Even Arnseth, Torgrim Jacobsen og Per Erling Daae.
26/27.okt blei det laget ‘klopp’ over Rognsjøbekken ca. 7-800 m nedenfor løypekrysset RognsjøenHylla/Myklebysjøen, og ryddet i traseen fra denne kloppen og ned mot Setra på nordsiden av Kvitåa
og Søkkunda. De som deltok denne helga var Per Even Arnseth, Glenn Skjæret, Even Akre Eng,
Torgrim Jacobsen og Rune Arnesen. Rune avsluttet arbeidet med Kvitåbrua.
Per Even Arnseth sørget også for at flere av traseene ble merket med flotte skilter.
I forkant av påsken 2020 ryddet Fredrik Brun og John Olafsen strekningen Styggbergtangen-Setra mot
en mindre godtgjørelse fra velforeningen.
Denne sommeren og høsten bør det tas nok en rydderunde i Seteråsløypa da det viste seg at en god
del trær la seg ut i løypetrassen når det kom snø. Særlig var dette tilfellet langs den gamle seterveien
over Seteråsen. I tillegg til denne ‘runden’ bør en søke å få ryddet Myklebysjø-traseen på nordsiden
av Kvitåa. På sikt ønsker en også å få ryddet trase for løypemaskin fra Rognsjøen over Søre
Tøråsen/Steinåsen og tilbake til Setra. Myklebysetra Vel vil takke alle som har bidratt i dette arbeidet
for flott innsats!

Strøm til Myklebysetra
Eidsiva startet graving av strømkabel høsten 2019 frem til snøfall. Arbeidet startes opp igjen så snart
snøen har smeltet og veinettet har tørket opp. Det må påregnes anleggsaktivitet på setra gjennom
hele sommeren og høsten 2020. Målet er å ferdigstille prosjektet innen snøfall høsten 2020.
Vinterbrøyting av veier på setra
Årsmøtet 2018 vedtok, i tråd med innstillingen fra arbeidsgruppen, at velet ikke skulle være en part i
de videre sonderinger rundt interessen for vinterbrøyting av veinettet på setra, men at det var fritt
opp til de som ønsker vintervei å kartlegge den reelle interessen for dette, samt evnt etablere et
veilag. En interimsgruppe har startet et forberedende arbeid med den hensikt å etablere et veilag
Myklebysetra Sør. Velforeningen har 1 observatør inn i dette planleggingsarbeidet, for å kunne
veilede og sikre god koordinering med velforeningen.

Styret i Myklebysetra vel, 22. juni 2020

Sak 4 Regnskap og balanse 2019

REGNSKAP
Regnskap 2018 Regnskap 2019
INNTEKTER
Infrastrukturavgift
Offentlig bidrag
Sponsorinntekt
Grasrotandelen
Påskearrangementet
Sommerarrangementet
Renter
Sum

107 000,00
6 000,00
1 357,00
30 710,75
16 300,00
39 772,00
636,00
201 775,75

89 175,00
7 367,00
35 333,57
3 595,00
35 365,00
607,00
171 442,57

11 000,00
52 725,00
600,00
6 205,00
5 675,80
9 464,37
4 200,00
5 164,00
4 152,00
6 973,00
103 434,39
419,60
136,00
210 149,16

11 000,00
50 000,00
600,00
5 754,00
1 230,90
7 666,80
4 000,00
11 265,00
7 270,00
24 773,92
839,80
242,73
124 643,15

-8 373,41

46 799,42

UTGIFTER
Lønn/honorar
Løypekjøring
Kontorrekvisita
EDB-kostnader
Porto
Påskearrangement
Sommerarrangement
Årsmøtet
Budstikka
Mykletunet
Forsikring
Vedlikehold veier o.l.
Diverse utgifter
Bankgebyr
Sum
Årets overskudd/underskudd

BALANSE 2019
31.12.2018

31.12.2019

6 000,00
130 751,60
81 805,77

6 000,00
180 554,02
82 181,77

8 050,00

4 000,00

226 607,37

272 735,79

Egenkapital pr. 1.1.
Årets over/underskudd

233 980,78
-8 373,41

225 607,37
46 799,42

Egenkapital 31.12.

225 607,37

272 406,79

1 000,00

329,00

226 607,37

272 735,79

Aktiva
Kasse
Bank 1850.31.10667
Bank 1850.15.28338
Utestående
Sum
Passiva

Gjeld til styret
Sum

Sak 5 Innkomne saker
5. a Bruksrettsavtale mellom Setersameiet Myklebysetra og Myklebysetra Vel
Styret har etablert en dialog med Setersameiet Myklebysetra, med tanke på å komme frem til en
avtale som gir velet bruksrett innenfor Setersameiets grenser på Myklebysetra. Setersameiet består
av Kiær Mykleby (50 %), Leif Verner Baarstad (25 %) og Jo Gimse (25 %). En slik avtale vil åpne for at
Myklebysetra Vel leier retten til å bruke følgende areal:
a) Arealene innenfor rød markering på kartvedlegg. Arealene er samlet på ca. 225 dekar. Se
kart på neste side.
b) Bebygde tomter inngår ikke i bruksarealet.
Bruksretten gir velforeningen rett til å:
-

Tynne ut og fjerne skog som av hytteforeningen anses som uønsket.

-

Rett til å ta ut ved på området.

-

Rett til å anlegge stier og skiløyper, og merke disse.

-

Rett til å anlegge trivselsplasser (som for eksempel leirplasser, bålplasser og lekeplasser).

-

Rett til å anlegge parkeringsplasser.

En bruksrettsavtale til Myklebysetra Vel forutsetter at alle tillatelser som gis i avtalen administreres
av velforeningens styre.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner at styret går i videre forhandlinger med Setersameiet Myklebysetra omkring
endelig utforming av en bruksrettavtale. Evnt signert avtale legges ut på velforeningens nettsider,
med retningslinjer for administrering av bruksretten.

5.b Damprosjektet overfor setra
Bygging av et nytt damanlegg ca 1 km sørvest for Myklebysetra ble startet på 1990 tallet. Tiltaket ble
den gang støttet av Myklebysetra Vel, gjennom en uttalelse til offentlige myndigheter fra daværende
leder Ola Kristiansen. Et ferdigstilt prosjekt kunne bli et slags rekreasjonssted for hyttebefolkning og
lokalbefolkning i området.
Selv om det ikke er aktuelt å ferdigstille dette prosjektet slik som opprinnelig planlagt, har
velforeningen gått i dialog med grunneier, for å drøfte muligheter for å runde av dette prosjektet på
en forenklet måte. På denne måten kan sluttproduktet faktisk bli et rekreasjonssted for
hyttebefolkningen o.a., slik som den opprinnelige ambisjonen var. Det er ønskelig at det inngås en
avtale mellom grunneier og velet om de tiltak som skal gjennomføres, og hvem som skal bære
kostnadene ved de ulike tiltakene.
Styret i velforeningen anbefaler at noe av overskuddet som ble etter boksalget, og som skulle gå til å
ivareta kulturhistorien på setra, kan anvendes til dette prosjektet. Det kan være kostnader knyttet til
innkjøp av materialer for bygging av gapahuk, tilrettelegging av bålplass/benker eller lignende.

Forslag til vedtak
Årsmøtet godkjenner at styret går i videre dialog med grunneier Kiær i forhold til Damprosjektet
sørvest for setra, samt at midler fra «bok-kontoen» kan dekke kostnader knyttet til innkjøp av
materialer for bygging av gapahuk, tilrettelegging av bålplass/benker eller lignende.

Sak 6 Budsjett 2020
Sak 7 Kontingent/infrastrukturavgift
Sak 8 Honorar til styret
Styret fremlegger et budsjett for 2020 med en total omsetning på kr 100.200 og et
underskudd på kr 4.800. Bakgrunnen for redusert budsjett er at koronasituasjonen medfører
at både påskearrangement og sommerarrangement utgår. Videre vil det ikke påløpe
kostnader til vedlikehold av veinettet i år, da Elvia skal grave i alle veiene for å legge
strømkabler. Elvia har forpliktet seg på å gruse opp igjen veiene når prosjektet er ferdig.
Styret fremlegger forslag om å opprettholde medlemskontingenten på kr 350,- og en
infrastrukturavgift på kr 150,- pr eiendom for året 2020. Videre foreslås det fra styrets side
at honorar til styret går ut i sin helhet. Velet har grei likviditet og vil kunne ivareta sine
forpliktelser til tross for et mindre underskudd i 2020.

Budsjett 2020
Inntekter
Medlemskontingent
Infrastrukturavgift
Grasrotandel og offentlig støtte
Arrangement
Renter
Sum inntekter

45 500,00
19 500,00
35 000,00
200,00
100 200,00

Utgifter
Honorar styret
Løypekjøring
Traserydding skiløyper
Veivedlikehold
Investeringer Mykletun/Damprosjekt/annet
Forsikringer
EDB / kontor / porto
Bankomkostninger
Årsmøte
Sum Utgifter
Underskudd

65 000,00
5 000,00
20 000,00
7 000,00
4 000,00
4 000,00
105 000,00
-4 800,00

Sak 9 Valg
Følgende personer er på valg/ikke på valg ut fra roller i velet. Valgkomiteen vil fremlegge sin
innstilling i forkant av årsmøtet.

Valg 2020 –2021
FUNKSJON
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem til styret
Varamedlem til styret

NAVN
Kristin Malonæs
Torgrim Jacobsen
Berit Glesaaen Nyberg
Hans Andersen
Thomas Bergerskogen
Marianne Bråten Vaporakis
Jon Olafsen

VALG
På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
På valg

Arrangementskomiteen:
Påskearrangement, leder:

Aud Ø. Johansen

På valg

Ikke besatt

På valg

Kari Taraldrud
Ståle Taraldrud
Torgrim Jacobsen
Tone Solli Eng
Per Even Arnseth
Aud Østli Johansen
Inger Østli
Irene Brovold
Erik Johansen
Iren Rustad
Lone Bergerskogen
Bjørn Hågensen
Marit Andersen
Per Erling Daae
John Olafsen
Leif Verner Baarstad

På valg
På valg
På valg
På valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Sommerarrangement, leder:
Komitemedlemmer:

Valgkomite:
Varamedlem til valgkomite
Revisor:

