Forslag 1.
Det settes av 50 000 kroner til trivselstiltak i Rømåsen og Nattrudstilen Vel. Det kan være bord,
bålpanner, gapahuk osv.
Styrets kommentar: Styret vil oppfordre alle medlemmer til å fremme konkrete tiltak. Vi jobber med
RA for å oppgradere «Rømåsrunden» fra Rømåsen til Ljørkoia. Vi vil søke Ringsaker kommune og evt
andre om støtte til konkrete prosjekter. Hvis årsmøtet vedtar denne bevillingen så ønsker styret
fullmakt til å kunne skyve på gjennomføring av tiltakene ut i 2021 hvis vi ikke rekker å gjennomføre i
år. Medvirkning fra medlemmene ift hvilke tiltak som skal gjennomføres er viktig og vil kunne ta noe
tid.
De som støtter forslaget om å sette av 50.000,- viser det ved å avgi stemmetegn.

Forslag 2.
Det skal være samme kontingent for alle medlemmer i vellet. Det kan være flere grunner til at
noen ikke vil oppgi epost, og jeg mener det er feil å ha forskjellig velkontingent pga det.

Styrets kommentar:
kr. 50,- skal dekke merarbeidet ved å sende papirfaktura. Dersom vi må ha et profesjonelt firma til å
føre regnskapet så dekker dette ikke på langt nær merkostnadene.
De som stemmer for forslaget om at alle skal betale samme kontingent avgir stemmetegn.

Forslag 3.
Styret pålegges å ta opp eiendomsskatten med Ringsaker Kommune med utgangspunkt å få den
redusert. Ringsaker har forskjellig områdefaktor i kommunen, for eksempel i Brumunddal er
faktoren 1, i Moelv 0,9 og på Sjusjøen 1,5.
Styret jobber allerede med dette. Styreleder i RNV sitter som koordinator for alle velforeningene i
fjellet og har tatt det opp i møter med kommunen i 2019. Det har også vært kontakt med Norsk
Hytteforum som jobber med å påvirke regjeringen i dette spørsmålet. Ringsaker kommunes
økonomi er svært anstrengt, men vi jobber allerede kontinuerlig sammen med øvrige velforeninger
om for å følge opp denne saken. Gode argumenter og innspill tas imot med takk
De som mener at årsmøtet skal pålegge årsmøtet om å ta opp eiendomskatt med RK så avgis
stemmetegn nå.

Jeg kan presisere forslagene muntlig på årsmøte.
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