
 

 

MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 2020 

Innkalling til årsmøte i 

Myklebysetra Vel 2021 

 

Årsmøte avholdes på Mykletunet 

Fredag 23. juli 2021 kl. 18.00 

Saksliste: 

1. Valg av møteleder og sekretær 
2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
3. Valg av tellekorps 
4. Behandling av årsberetning 2020-2021 
5. Behandling av regnskap, balanse og revisjonsberetning for 2020 
6. Innkomne saker 

a. Forslag til vedtekter for Myklebystra Veglag 
b. Forslag fra Torgrim Jacobsen m/flere. Tema Veilag - Jordskifteretten 

7. Budsjett 2021 
8. Fastsettelse av kontingent og infrastrukturavgift for 2021 

a. Det innstilles på kr 350,- i medlemskontingent  
b. Det innstilles på kr 750,- i infrastrukturavgift 

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder og styrets medlemmer 
a. Det innstilles på kr 2.000,- i godtgjørelse til styrets leder og til styrets medlemmer kr. 

1.000,-. 
10. Valg 

 

Det vil dessverre ikke bli noen servering til årsmøtet på grunn av restriksjoner. 

Årsberetning, regnskap og budsjett, samt saksunderlag vedlegges innkalling 

Vel møtt! 

 

Styret i Myklebysetra Vel 

  



Sak 4: 

Årsberetning for Myklebysetra vel 2020 – 2021 

Årsmøtet ble avholdt på Mykletunet fredag 17.juli 2020. Styret har i årsmøteperioden 2020 – 2021 
hatt følgende sammensetning: 

 Leder  Torgrim Jakobsen/Hans Andersen 
 Nestleder Hans Andersen/Thomas Bergerskogen 
 Kasserer Berit Glesaaen Nyberg 
 Sekretær  Aud Østli  
 Styremedlem Thomas Bergerskogen/Frode Syversen 

Varamedlemmer til styret: 

1. varamedlem  Jon Olafsen 
2. varamedlem Per Even Arnseth 

Jon Olafsen v/Fredrik Brun har vært velets representant i styret i Myklebysetra setervei i perioden. 

 

Årsberetningen gjelder for perioden fra og med årsmøtet 2020 og frem til årsmøtet 2021. Regnskap 
og balanse gjelder for året 2020. Styret har i perioden avholdt 9 styremøter.  

Styret endret struktur i sammensetningen i løpet av perioden da styreleder Torgrim Jakobsen valgte 
å trekke seg som leder. Nestleder Hans Andersen tok over som leder, styremedlem Thomas 
Bergerskogen ble nestleder og 1. vara Frode Syversen ble satt inn som styremedlem. 

 

Økonomi 

Velet fikk i 2020 en omsetning på kr. 191.887,- og et underskudd på kr. 8.721,-. Egenkapitalen var pr. 
31.12.2020 kr. 263.718,-. 

Omsetningen er i hovedsak knyttet til infrastrukturavgift som innkreves fra alle grunneiere og 
medlemskontingent. Bidrag til løypekjøring fra Stor-Elvdal kommune var på kr. 7.269,- for 2020. 
Grasrotandelen utgjorde i 2020 kr. 37.198,-. Vi har dessverre ingen inntekter fra arrangement da 
både påske- og sommerarrangement ble avlyst på grunn av Covid-19. 

Kostnader til ny sporlegger, rydding av løypetraseer og til løypekjøring utgjør de største 
kostnadspostene i regnskapet. 

Det er styrets vurdering at velet har en tilfredsstillende økonomi. 

 

Aktivitet 

Seterdagen 2020 ble avlyst på grunn av koronnarestriksjoner. Men noen ildsjeler i egenregi rigget seg 
til på Mykltunet for en mindre sammenkomst og salg av ulike slag. 

På grunn av koronnasituasjoner ved påsketider i 2021, ble det dessverre ikke i år heller arrangert noe 
påskearrangement. Dette er andre året på rad arrangementet ikke blir arrangert, noe som er veldig 



trist for aktiviteten og samholdet på setra. Lysglimtet i år, i motsetning fra forrige år, ble at 
seterbefolkningen kunne få feire påsken på setra. 

 

Damprosjekt 

Representanter fra styret har hatt møte med Karen Anna Kiær på Rogner gård og gikk igjennom 
historikken for damprosjektet frem til i dag.  

Det ble enighet om at Kjær rydder opp rundt dammen, og ser på muligheter og tidspunkt for 
ferdigstillelse. 

 

Vedlikehold og infrastruktur 

Det ble laget og satt ut brygge i Skarvlitjernet. Dette ble kostet og gjort i privat regi. 

Det er blitt ryddet traseer på setra og styggbergstangen. Det er laget ny trase fra Rognsjøen og ned 
på Setra. 

Det ble i forbindelse med graving av grøfter til strøm, flere partier med dårlig grunn på setra. Elvia 
har tatt på seg ansvaret med å forbedre dette og sette veiende i god stand etter seg. I skrivende 
stund har velet dialog med Elvia om hva som er i «god stand» da det pr.dd. kun er kjørt på bærelag 
som veimasse. 

 

Planlagt vedlikehold 

Det er planlagt å lage klopp over de bløteste partiene nærmest setra i forbindelse med Rognsjøstien 
og rydding av alternativ nedfart Rognsjøløypa. 

Det er også et ønske om å sette opp ei bu/carport til oppbevaring av sporligger og snøscooter på 
parkeringsplassen. 

 

Nye skiløypetraseer 

Velet har mottatt kart fra Karen Anna Kiær om innspill for 2 nye skiløypetraseer. Styret synes dette er 
meget positivt, og vil arbeide med å søke løyve om dette til Stor-Elvdal kommune. 

 

Hjertestarter 

I mars 2021 mottok Myklebystra vel en hjertestarter i gave fra Jan Markus Kristoffersen. Denne er 
installert inne i bua på Mykletunet. Nøkkelen finnes i en boks utenfor. Hjertestarteren er 
selvinstruerende. Vi håper aldri at noen får behov for å bruke denne, men det er betryggende å vite 
at denne finnes dersom det en gang skulle bli behov. 

Det er laget en madrass som ligger inne i bua på Mykletunet for bruk til redningsoppdrag med 
scooter. Denne er gitt i gave av et medlem av vellet. 

 



Sak 5: 

REGNSKAP OG BUDSJETT 2020    

     

    Budsjett 2019   Regnskap 2019   Budsjett 2020   Regnskap 2020  

INNTEKTER         

          

Avgift og kontingent 2019                29 000,00  

Avgift og kontingent 2020         130 000,00            89 175,00        130 000,00         117 850,00  

Offentlig bidrag             5 000,00              7 367,00             5 000,00             7 269,00  

Sponsorinntekt                 900,00                          -                           -                  200,00  

Grasrotandelen           22 000,00            35 333,57          20 000,00           37 197,73  

Påskearrangementet               3 595,00                           -    

Sommerarrangementet           40 000,00            35 365,00                         -                           -    

Renter                 200,00                  607,00                200,00                370,00  

Sum         198 100,00          171 442,57        155 200,00         191 886,73  

          

UTGIFTER         

          

Lønn/honorar           12 000,00            11 000,00          12 000,00                         -    

Løypekjøring           50 000,00            50 000,00          65 000,00           65 000,00  

Traserydding                5 000,00             8 234,64  

Ny maskin              108 305,00  

GPS tracking                  4 500,00  

Kontorrekvisita                 500,00                          -               1 000,00                         -    

EDB-kostnader                 600,00                  600,00                600,00                600,00  

Porto             2 900,00              5 754,00             2 400,00                         -    

Påskearrangement                         -                1 230,90                         -                           -    

Sommerarrangement           13 000,00              7 666,80                         -                           -    

Årsmøtet             4 200,00              4 200,00             4 000,00             5 200,00  

Budstikka           16 000,00            11 265,00          16 000,00                         -    

Mykletunet           10 000,00                          -            10 000,00                         -    

Forsikring             7 000,00              7 270,00             7 000,00             7 554,00  

Vedlikehold veier o.l.           80 000,00            24 773,92          20 000,00                478,00  

Diverse utgifter                   839,80                         -                  671,80  

Bankgebyr                   242,73                     64,00  

Sum         196 200,00          124 843,15        143 000,00         200 607,44  

          

Årets overskudd/underskudd           12 500,00            46 599,42          12 200,00            -8 720,71  

 

 

 

 

 



  BALANSE 2020  

   

  31.12.2019 31.12.2020 

      

Aktiva     

      

Kasse                6 000,00             6 000,00  

Bank 1850.31.10667           180 554,02        136 371,31  

Bank 1850.15.28338             82 181,77          82 346,77  

      

Utestående                4 000,00          39 000,00  

      

Sum           272 735,79        263 718,08  

      

Passiva     

      

Egenkapital pr. 1.1.           225 607,37        272 206,79  

Årets over/underskudd             46 599,42           -8 720,71  

      

Egenkapital 31.12.           272 206,79        263 486,08  

      

Gjeld til styret                   529,00                232,00  

      

Sum           272 735,79        263 718,08  

      

      

   

 Hamar, den 25.juni 2021    

   

   

 Berit G. Nyberg    

 kasserer    
 

 

 

Sak 6 a: 

I tråd med årsmøtevedtaket 2020 om opprettelse av et veilag under Myklebysetra vel legger styret 
frem et forslag til vedtekter på årsmøtet 2021. 

Velforeningen har hatt ansvaret for driften av veinettet på setra i flere tiår. Dette har skjedd i 
samarbeid med hytte og setereierne. Med frivillig innsats og dugnad har kostnadene vært holdt lave. 
Nødvendige utlegg har vært dekket gjennom infrastrukturavgiften til velforeningen som også dekker 
kostnadene ved turstirydding, skiløypebrøyting og scooterberedskap. 



Styret forutsetter at alle hytte og setereiere bidrar med innbetaling av infrastrukturavgift samt 
frivillig medlemskap i velforeninga. 

Styrets forslag: 

VEDTEKTER FOR MYKLEBYSETRA VELS VEGLAG 

 

                                                    § 1   Organisering og Formål 

Veilaget organiseres som et utvalg under velets styre og rapporterer til dette. Utvalget består av 3 
medlemmer og velger selv sin leder. Valg av medlemmer skjer sammen med valg av styre i 
velforeningen.  
Utvalget velges for 2 år om gangen, med praksis at minst 1 medlem blir med over i nytt utvalg. 
                          

§2   Medlemskap 

Alle eiendommer på Myklebysetra med gårds- og bruksnummer ansees som medlemmer av veilaget 
gjennom innbetaling av infrastrukturavgiften til velforeningen. 

§ 3 Ordinært Veilagsmøte 

Møtet avholdes som del av velforeningens årsmøte og skal avgi rapport om behov og tiltak 
vedrørende veiene, herunder økonomiske forhold og prioriteringer. 

Saker som krever avstemning henvises til velets årsmøte med innstilling fra veilagsstyret. 

§4 Veilagets oppgaver 

Veilagets styre skal være ansvarlig for drift og vedlikehold av alle veiene på Myklebysetra som er 
åpne for allmenn ferdsel. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig og brukelig stand.                                   

Styret skal være kontaktpunkt i saker som gjelder veiene og vurdere behovet for tiltak. Herunder 
avtale dugnad eller i samråd med velets styre engasjere entreprenør når dette er nødvendig. 

Styret avgjør åpning av veiene etter vårløsningen. 

Styret avgjør om særlig bruk av veiene f.eks. tungtransport skal medføre særlig avgift og skal påse at 
evt. skader utbedres for brukers regning. 

§5 Økonomi 

Veilaget fører eget regnskap og setter opp eget budsjett. Begge deler følger Vellets årsmøtepapirer. 
Regnskapet revideres sammen med regnskapet for Myklebysetra Vel.  

§6 Vedtektsendringer 

Disse vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på ordinært årsmøte i Myklebysetra Vel. Forslaget må 
være innsendt i henhold til velforeningens lover. 

 

Styrets innstilling: 

Årmøtet 2021 vedtar å opprette veglag under Myklebysetra Vel med vedlagte vedtekter. 



Sak 6 b: 

Sak til Årsmøtet i Myklebysetra Vel 23.07.2021 
  
Tema: Veilag – Jordskifteretten 
  
  
Til Styret i Myklebysetra Vel, 
  
Som det framgår av innlegg fra velforeningens leder på Facebook 29.04.2021 er det 
berammet rettsmøte i Jordskifteretten 10 (og 11?) august angående den såkalte ‘veisaken’. 
Rettsmøtet vil sannsynligvis finne sted i Storstua på Koppang, med mulig påfølgende 
befaring på Myklebysetra. 25.05 kom det så et nytt innlegg fra leder, som varslet årsmøte 23. 
juli. I dette varselet nevnes ‘veisaken’ som planlagt sak på årsmøteagendaen selv om den 
altså allerede er berammet for Jordskifteretten bare 3 uker seinere. 
  
Jordskifteretten er en domstol som har kompetanse og endelig beslutningsmyndighet når det 
gjelder dannelse av veilag og formulering av et veilags vedtekter. Det er nok at en grunneier 
eller rettighetshaver ønsker en sak inn for Jordskifteretten, så må retten ta saken. 
(ref. https://www.domstol.no/jordskifterettene/om-jordskifterettene/). I dette tilfelle ble saken 
brakt inn for Jordskifteretten og forkynt for alle eiendomsbesittere 27.10.2020, og første 
rettsmøte er berammet til midten av august. I dette rettsmøtet kan alle legge fram sin sak og 
sine synspunkter. 
  
Med dette som bakteppe anmoder vi om at all annen behandling av denne saken nå stilles i 
bero. Vi oppfordrer derfor årsmøtet om å trekke denne saken fra agendaen. 
  
En slik handling vil forhåpentligvis kunne føre saken inn i et ‘smulere farvann’. 
  
  
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet i Myklebysetra Vel vil at saken ang. veilag og vinterbrøyting trekkes fra agendaen 
på årsmøtet i Myklebysetra Vel 2021. Dette fordi saken er gjenstand for pågående 
behandling i Jordskifteretten (forkynt til parter 27.10.2020), og vil bli belyst i sin fulle bredde 
der. Jordskifteretten har endelig beslutningsmyndighet i slike saker, og vedtak der vil trumfe 
all annen saksbehandling. 
  
 Forslagsstillere: 
Torgrim Jacobsen, Per Even Arnseth, Erik Johansen, Leif Erling Arnesen, Kristin Malonæs, 
Tor Høie, Hilde Arnesen/ Bjørn Lilleløkken, Ole Petter Strømland, Ørnulv Holthe, Ragnhild 
Torp, Truls Arnesen, Kari Eng, Ola Eng, Atle Viken, Arne Reidar Tvenge, Ellen Haugen/Mari 
Funk, Thomas Hausken Grøtterud, Randi Eggen, Hilde Marie Lingstad, Kristin Arnseth 
Wilson, Tor Brusevold, Knut Olav Nygård, Kai Olafsen og Mari Granmorken/Per Emil 
Granmorken 
 Alle er eiendomsbesittere på Myklebysetra.  
 

 

 

 

 

 



Sak 7, Budsjett: 

   Budsjett 2020   Budsjett 2021  

Inntekter     

      

Medl kont / infrastrukt avg                     130 000,00                      130 000,00  

Off bidrag                         5 000,00                           7 000,00  

Grasrotandel                       20 000,00                         35 000,00  

Arrangement                                     -                                         -    

Renter                            200,00                              200,00  

Sum inntekter                     155 200,00                      172 200,00  

      

Utgifter     

      

Lønn / honorar                       12 000,00                         12 000,00  

Løypekjøring                       65 000,00                         65 000,00  

Traserydding                         5 000,00                           7 000,00  

GPS-tracking                                     -                             4 500,00  

Kontorrekvisita                         1 000,00                              500,00  

EDB                            600,00                              600,00  

Porto                         2 400,00                           2 500,00  

Arrangment                                     -                             1 000,00  

Årsmøtet                         4 000,00    

Styremøter                            2 000,00  

Budstikka                       16 000,00                                       - 

Mykletunet                       10 000,00                         10 000,00  

Forsikringer                         7 000,00                           8 000,00  

Veivedlikehold                       20 000,00                         20 000,00  

Diverse utgifter                            1 000,00  

Bankomkostninger     

Sum Utgifter                     143 000,00                      134 100,00  

      

Årets overskudd                       12 200,00                         38 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2021-2022   
Funksjon Navn Valg 
Leder Hans Andersen På valg 
Nestleder Thomas Bergerskogen På valg 
Kasserer Berit Glesaaen Nyberg Ikke på valg 
Sekretær Aud Østli Ikke på valg 
Styremedlem Frode Syversen Ikke på valg 

1. vara John Olafsen Ikke på valg 
2. vara Per Even Arnseth Ikke på valg 
3. vara   

   
Arrangementskomiteen   
Påskearrangement, leder 
Sommerarrangement, leder 

Aud Østli 
Berit Nyberg Glesåen 

På valg 
Ikke på valg 

Komitemedlemmer: Kari Taraldrud Ikke på valg 
 Ståle Taraldrud Ikke på valg 
 Torgrim Jacobsen Ikke på valg 
 Tone Solli Eng Ikke på valg 
 Per Even Arnseth Ikke på valg 
 Inger Østli På valg 
 Irene Brovold På valg 
 Erik Johansen På valg 
 Irene Rustad Ikke på valg 
 Lone Bergerskogen På valg 
   
Valgkomite: Marit Andersen På valg 
 Per Erling Daae På valg 
Varamedlem til valgkomite: John Olafsen På valg 
   
Revisor: Leif Verner Baarstad På valg 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Kart merket med 2 nye skiløypetraseer 



 


