
 
 

INNKALLING TIL 
 

ÅRSMØTE I VENABYGDSFJELLET VEL 
 

PÅ 
 

VENABU HOTELL 
 

LØRDAG 12. AUGUST 2017, KL 16.00 
 

 
 
SAKSLISTE: 
  
1. Møteleder er leder eller nestleder i flg vedtektene 
 
2. Godkjennelse av innkallingen. 
 
3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen 
 
4. Fremmøtte stemmeberettigede medlemmer 
 
5. Årsberetning 
 
6. Regnskap 
 
7. Innkomne saker: 
 
  - Fra medlemmene: Ingen 
 
  - Fra styret: Nye tilpassede vedtekter 
 
7. Valg v/valgkomiteen 
 
8. Fastsettelse av kontingent for neste periode 
 
9. Handlingsplan/Budsjett H 2017/V 2018 
 
10. Avslutning 
 
 
 
MEDLEMSMØTE UMIDDELBART ETTER: 
 
Det er ofte behov for meningsutveksling og ytterligere informasjon. Da et Årsmøte ikke har noen 
eventuelt-post, setter vi av 30 minutter til en prat. 
 
 
PS: Husk å fyll ut registreringsdokumentet på forhånd. De vil bli tilsendt. 
  



 
 

ÅRSMELDING 
 

FOR 
 

VENABYGDSFJELLET VEL 
 

FOR 
 

PERIODEN: 13.08.16 TIL 12.08.17 
 

 
UTSATT ÅRSMØTE: 
 
Medlemmene var innkalt til ordinært årsmøte den 13.08.16. Dette ble utsatt med meget kort varsel. 
Grunnen til dette var at et medlem i Velet,  hadde anmeldt de fleste i styret til påtalemyndigheten for 
«Bedrageri /utroskap, diverse», den 08.08.16. Forholdet ble henlagt. Ordinært årsmøte ble avholdt 
08.10.16, da for hele perioden. 
 
Styrets medlemmer har valgt å ikke forfølge den grunnløse anmeldelsen videre. 
 
ORDINÆRT STYREARBEID: 
 
Styret har arbeidet kun i 10 måneder. I denne perioden er det avholdt 6 styremøter, der vi har hatt 
møtene hos de forskjellige turistbedriftene og i kapellet for å bli bedre kjente. 
 
STYRETS SAMMENSETNING 
 
I perioden har styret bestått av: 
 
Leder: Terje Scavenius 
 
Nestleder: Gunn Mette Sanner 
 
Kasserer: Dag Finn Erlandsen 
 
Sekretær: Else Margrethe Graff Bjørndalen 
 
Styremedlem: Tom Torkehagen 
 
Styremedlem: Per Broch Mathisen 
 
Styremedlem: Håvard Linækkeren 
 
 
STYRETS ARBEIDSOPPGAVER: 
 
Nye vedtekter 
Destinasjonen videre 
Lotteritilsynet 
VTSA. Privat/Offentlig reguleringsplan vedr skiløypene. 



Eiendomsskatt 
Diverse: Hjemmesiden, Stolpejakta 
 
 
- Destinasjonens gjenstående oppgaver 
Må deles i to: En del vedrørende grensesnittet mellom Velets og VTSAs ansvar for vedlikehold av 
løypenettet og en del som går på å holde kontakt og press mot kommunen. Et eksempel er 
fartgrensen på FV 27. Et annet er kommunens planer om å anlegge p-plasser m/toaletter ved Muen. 
Er det en ønsket utvikling? 
 
- Nye vedtekter 
 Våre  vedtekter bør tilpasses vedtektene som er gitt av Norges Velforbund i 2014.  Forslag til nye 
vedtekter legges frem for gjennomgang nå. 
 
- Eiendomsskatten 
Kommunen har varslet en betydelig økning. Styret merker en stor pågang fra medlemmene om dette. 
Vi har i dag verken kapasitet eller tid til å arbeide med en så omfattende sak. Det er kanskje en ide å 
opprette en komite som jobber spesielt med denne saken. Dette bør debateres; kanskje noe for 
medlemsmøtet rett etter årsmøtet? 
 
- Lotteritilsynet/Tippemidler 
Tilsynet har tatt kontakt, da de synes at det er for tett binding mellom Velets rettigheter til 
tippemidler/grasrotandelen og VTSA. Vi er i en god dialog med tilsynet, men saken er ennå ikke 
løst. 
 
-Hjemmesiden 
Denne informasjonskanalen blir viktigere og viktigere. Styret har engasjert en person som skal se på 
mulighetene. Minimale kostnader til d.d. 
 
- Stolpejakta 
Styret er imponert over alt det arbeid som legges ned for en «sund og frisk» aktivitet som denne. 
 
OPPSUMMERING 
Etter en stormfull innledning i styreperioden, har vi nå god arbeidsro. Vi vet at det både er et stort 
engasjement hos medlemmene, hvor det synes å finne meget god faglig kompetanse. Vi trenger 
begge delene i fremtiden. 
 
 
14. juli 2017 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 


