
Forslag til årsmøtet – Gjeninnføre bidrag til SOS fra RNV 
 

Forslag til vedtak: 
Rømåsen og Natrudstilen velforening gjeninnfører det økonomiske bidraget til Sjusjøen og omegn 

skiforening på samme nivå som tidligere. Styret skal i 2020 jobbe for at bidraget harmoneres med 

bidraget fra øvrige velforeninger på Sjusjøen og årsmøtet gir fullmakt til dette innenfor de 

økonomiske rammene. 

 

Bakgrunn 
Sjusjøen og omegn skiforening ble i sin tid stiftet med det formål å sikre stabilitet mtp finansiering av 

drift og utvikling av skiløyper og stier i Sjusjøen og omegn. Dette er en organisasjon hvor alle 

velforeninger, alle grunneiere, Birken og deler av næringslivet på Sjusjøen og omegn deltar.  

Finansieringen av SOS er basert på bidrag fra grunneierne, kommunen, velforeningene, hytteeiere, 

næringslivet, Birken og medlemmer av SOS. I tillegg kommer bidrag fra andre.  

Før SOS var var det et løypekomité som hadde en uforutsigbar finansiering. Velforeningene bidro 

med faste bidrag. Dette fortsatte etter opprettelsen av SOS.  I 2008 vedtok RNV å øke kontingenten 

100 kroner og denne økningen skulle i sin helhet gå til SOS. Dvs det faste bidraget som var en fast 

sum pluss 100 kr pr medlem.  

På et tidspunkt innførte RA serviceavgift for nye tomter/hytter, og innførte også etter hvert 

serviceavgift fra de eldre hyttene. En andel av serviceavgiften er øremerket bidrag til 

løypekjøring/utvikling stier. Denne andelen er kr 500 eks mva. RA betaler inn til SOS direkte samlet 

på vegne av alle hytteeierne i sitt område. De andre grunneierne har ikke en fast andel som går til 

løypekjøring/stier fra alle. Det faktureres et  bidrag (frivillig) fra hytteeierne som sendes direkte til 

SOS.  

Det har vært uklarheter i hvem som bidrar med hva og det var grunn til å tro at andelen hytteeiere 

som betaler inn til SOS er høyere i RA sitt område enn øvrige. Dette var bakgrunnen for at RNV 

vedtok i 2019 at det ikke lenger skal betales inn bidrag fra velforeningen til SOS.  

Dette vedtaket er omdiskutert og det har i 2019 og 2020 vært jobbet mye med å få fram fakta rundt 

hvem som bidrar med hva, samt konsekvenser av å ikke lenger støtte SOS. Ved å ikke bidra svekkes 

økonomien i SOS. Vedtaket på årsmøtet i 2019 har skapt støy og uro blant øvrige deltagere i SOS. Det 

er meget uheldig om samarbeidet svekkes med bakgrunn i dette.   

Styret har derfor undersøkt hvordan bidraget fra øvrige hytteområder er for å ha faktakunnskap. Det 

er slik at det er variasjoner mellom bidraget fra hytteiere i de ulike grunneierens områder. Hytteiere i 

Nes almening bidrar forholdsmessig på et litt lavere nivå enn i Ringsaker almennings område. Mens 

det i Brøttum almening og Philske sitt område er det lavere dekning. 

Utvikling og drift av løyper og stier er en av de viktigste aktivitetene en velforening kan gjøre. Det er 

for friluftslivet de fleste søker seg til Sjusjøen. Løyper og stier går på tvers av hytteområder, 

grunneiere og velforeninger og det er naturlig og hensiktsmessig å samarbeide om dette. Derfor er 

SOS en særs viktig aktør og arena. 

Styret mener derfor at det både ut fra at velforeningen har arbeid med løyper og stier som en viktig 

sak og at vi også ønsker et godt samarbeid med øvrige aktører i fjellet så er det viktig å delta i SOS. 



Der vil vi også best kunne jobbe for at SOS øker andelen som betaler inn bidrag. Det fremmes derfor 

et forslag om å gjeninnføre bidraget på samme nivå som tidligere for 2021, og at årsmøtet gir i 

oppdrag til styret og representanten for RNV i SOS å jobbe for å at bidraget fra RNV og de andre 

velforeningene blir likt med en fast sum pr medlem. Summen pr medlem må velforeningene på tvers 

bli enige om og årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette summen innenfor rammene av bidraget 

som var tidligere.  Bidrag pr medlem vil også gi mer inntekter til SOS ved økning av antall medlemmer 

i velforeningen. Det er en forutsetning at kontingenten økes og det foreslås en økning tilbake til 350 

kroner med rabatt på kr. 50 for alle med e-postfaktura/eFaktura. 

 

 

 

 


