Referat fra møte 22.10.2020 kl. 19 – 20.30.
Sted: Teams, digitalt møte
Deltakere:
Erik Øiesvold, Rømåsen og Natrudstilen Vel
Erik Helli, Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel
Odd Magnus Lillevold, Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel
Geir Håkon Hagen, Ljøsheim og Omegn Vel
Rune Johnsen, Hamarsæterhøgda Vel
Stein Andersen, Bjønnåsen Vel
Øyfrid Larsen Moen, Skvaldra Vel
Terje Nærlie, Øyungen Vel
Jon Larsen, Gammelskolla hytteforening
Erik G. Engesveen, Sjusjøen Vel
Tone S. Munz, Sjusjøen Vel
Møteleder: Erik Øiesvold
Teams-arrangør: Erik Helli
Referent: Tone S. Munz
Bakgrunnen for møtet var at det i løpet de siste et til to årene har vært initiert et samarbeid
mellom de ni velforeningene i Ringsakerfjellet. Det er nå et ønske og behov for å
skriftliggjøre noen felles retningslinjer for dette samarbeidet.
Arbeidstittel for utvalget har til nå vært Ringsakerfjellets fellesutvalg. Det er ønske om å
tydeliggjøre i navnet på utvalget at det handler om velforeningsarbeid. Det var enighet om å
heller bruke navnet «Velforeningene i Ringsakerfjellet» (VIR) på utvalget.
Erik Øiesvold har vært initiativtaker til samarbeidet, og har påtatt seg å være leder for
utvalget nå.
Det var utarbeidet et utkast til retningslinjer som ble gjennomgått og kommentert. Med
utgangspunkt i utkastet i tillegg til drøfting og innspill i møtet, er det enighet om følgende
retningslinjer:

Retningslinjer for arbeid i utvalget:
«Velforeningene i Ringsakerfjellet» (VIR)
1. Målsetting
Saker som utvalget engasjerer seg i skal være av felles interesse for flere eller alle
velforeningene. Det kan være i saker overfor tilstøtende kommuner, grunneiere eller

andre beslutningstakere, eller i andre saker der velforeningene ser nytte av å
samarbeide.

2. Hvem deltar i utvalget og hvordan organiserer det seg?
Utvalget består av en representant fra hvert styre i følgende velforeninger:
Sjusjøen Vel (SV)
Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel (EAK)
Rømåsen og Natrudstilen Vel (RNV)
Ljøsheim og Omegn Vel
Bjønnåsen Vel
Gammelskolla Hytteforening
Skvaldra Vel
Øyungen Vel
Hamarsæterhøgda Vel
Hvert vel-styre utnevner årlig et medlem og et varamedlem til utvalget. Utvalget
velger hvert år en leder/koordinator blant medlemmene.
Nye velforeninger som representerer hytteeiere i Ringsakerfjellet, kan tas med i
samarbeidet.

3. Hva skal utvalget jobbe med?
Utvalget skal jobbe med saker som angår fellesskapet. Dette kan både være
plansaker fra sentrale, regionale eller lokale myndigheter, eller kommunale tjenester
til hytteeierne. Aktuelle saker kan være kommunal planstrategi, kommuneplan
inkludert arealdelen, relevante regulerings- og områdeplaner, relevante sektorplaner,
forvaltning av friluftsområder og naturverdier, samarbeide med grunneiere eller
andre sentrale aktører i Ringsakerfjellet.

4. Hvordan skal utvalget jobbe?
Utvalget har ingen beslutningsmyndighet.
Arbeidsformen er gjerne på prosjektbasis/ad. hoc. Etter innspill fra en velforening,
grunneier, kommunen eller andre vil utvalgets leder eller en representant for
forslagstiller presentere saken for medlemmene. Det avholdes kun møter ved behov
eller etter ønske fra et eller flere medlemmer. Velforeningenes innspill og
kommentarer samles i en uttalelse som distribueres. På punkter hvor utvalget ikke er
enige skal dette komme til utrykk i uttalelsen.
Det føres referat fra møter i utvalget. Referatene sendes til styrene i velforeningene
til informasjon. Referatene lagres elektronisk i for eksempel en drop- box konto som
medlemmene i utvalget har tilgang til. Styrene i de enkelte velforening informerer om

utvalget, samt saker utvalget har behandlet, gjennom egne medlemsblad, FB- sider
eller nettsider.
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