Rømåsen og Natrudstilen velforening
Årsberetning 2021

Det har vært nok et spesielt år. Årsmøtet ble gjennomført
6.juni og det ble et digitalt møte på teams – etter å ha utsatt det planlagte fysiske årsmøtet to
ganger som følge av koronarestriksjoner.
Det årlige påskeskirennet måtte avlyses, men vi lyktes å arrangere et medlemsmøte i
oktober i flerbrukshallen. Det kom i overkant av 30 medlemmer på dette møtet, som vi
dessverre ikke sendte ut epost om. Møtet ble annonsert på nettsidene våre og på Facebook.
Styret har gjennomført møter via videokonferanse, i tillegg til kommunikasjon via e-post. I
tillegg er det gjennomført en befaring med deler av styret og representater for grunneier for å
se på utbedringer av trase for tursti og skiløype. Styret består av leder og fire
styremedlemmer. I tillegg har det vært fire varamedlemmer etter årsmøtet i juni (før det tre).
Det har ikke vært valgkomite, styret løste denne oppgaven selv. I praksis har det ikke vært
noen forskjell på styremedlemmer og varamedlemmer med tanke på oppgaver og innsats.
Styremedlemmene bidrar med den tid en har til rådighet og dette vil naturlig nok kunne
variere etter andre forpliktelser.
Velforeningen har rett i underkant av 700 medlemmer ved årets slutt.

Dette har styret jobbet med i 2021
Utbedring av stier og skiløyper
Styret har ønsket å utbedre flere stier og skiløyper for å bedre fremkommelighet. Dette
handler både om å gjøre enkelte tilpasninger av traseer for å gjøre stiene farbare når det er
bløtt, forbedre skiløypene for bedre framkommelighet samt skilte. I 2021 har Rømåsrunden
vært prioritert. Det ble kloppet opp på to steder, og det ble kartlagt trase og skiltbehov. Det
gjenstår noe arbeid og dette vil bli fullført i 2022, inkludert skilting. Runden vil også bli
registrert på ut.no hvis DNT godkjenner dette. Midlene vi fikk fra kommunen i 2020 har delvis
blitt brukt i 2021, og restbeløpet vil bli brukt i 2022 til å fullføre arbeidet.

Trivselstiltak
Det ble plassert ut 5 benker og 3 bålpanner i 2021. Det er en stor glede å se at disse blir
flittig brukt, både sommer og vinter. De aller fleste er flinke til å ta med seg søpla hjem – men
ikke alle. Vi håper at alle som bruker utstyret vi har brukt ressurser på å kjøpe inn og sette ut
med varsomhet slik at det vil vare i mange år. Ut fra bruken så vil vi kjøpe inn flere benker i
2022 og plassere ut slik at enda flere kan ta seg en rast ved strategiske steder.
Kommunen bevilget penger til etablering av discgolfpark og Sjusjøen Discgolfpark ble
etablert på rekordtid sommeren 2021. Banen var en 9-hullsbane med en øvingskurv den
første sesongen og vi må si at banen har vært en stor suksess hvor store og små har brukt
banen svært mye. Hytteier Christian Ness har vært en stor bidragsyter med å realisere
banen sammen med Ringsaker almenning. Sjusjøen discgolfpark har egen Facebookside og
er også registrert som bane i Udisc-appen. I 2022 vil banen etter planen bli utvidet til 18hullsbane og vi vil bruke tilbakemeldingene fra brukerne av banen til å lage en enda bedre
bane. Utvidelsen skjer i samarbeid med grunneier og det vil også bli omsøkt midler til

Samarbeid med andre velforeninger
Det er etablert et samarbeid med øvrige velforeninger i Ringsakerfjellet og i 2021 har det
vært utarbeidet høringsuttalelser til kommunen. Det har også vært deltagelse på møter i regi
av kommunen ift kommuneplanarbeidet.
Det ble også signert en overenskomst som satte punktum for uenigheten mellom Øyongen
vel og Phil. Alle grunneiere og velforeninger i fjellet signerte overenskomsten som er en
intensjon om å ha åpenhet rundt brukerbetalingen knyttet til vei og vannposter i fjellet. Det
skal etableres et arbeidsutvalg mellom velforeningen og grunneier og dette vil bli startet i
2022.

Medlemskontakt
Det har vært gjort en større jobb med å rydde på nettsidene i 2021. Sidene oppdateres nå og
da med relevant innhold og nyheter – enten som følge av tips fra andre eller nyheter fra eget
vel.
På facebook deles både informasjon fra andre sider, og lages noe innhold selv. Innholdet
som skapte mest respons i 2021 handlet om turveien over Tyria og etableringen av Sjusjøen
discgolfpark. Begge disse innleggene ble delt også på andre sider. Ellers er delingen av den
daglige løypemeldingen fra løypebas Johannes veldig populære.
Vi har også gjort noen fremstøt ift medlemsverving via sosiale medier og ved medlemsmøtet.
Dette har ikke medført noen større økning i antall medlemmer, men har bidratt til at
medlemstallet er på samme nivå som i fjor og ikke har sunket. Vi har også hengt opp
plakater med informasjon om innmelding på strategiske steder. Flere velforeninger opplever
at medlemstallet synker – særlig sett hen til vekst i antall potensielle medlemmer.
Det å synliggjøre hva velforeningen faktisk bidrar med av aktivitetstilbud og trivselstiltak slik
at folk blir motivert til å være med har vært viktig i 2021.

Høringsuttalelser
Det er siden forrige årsmøte gitt høringsuttalelse felles med andre velforeninger innen:
-

Kommuneplanens samfunnsdel (første kvartal 2022)

Sjusjøen og omegn skiforening (SOS)
Velforeningen har en representant i styret i SOS. Grunnet koronapandemien har det vært
lavere møteaktivitet. SOS har jobbet for å utvide turstier/sykkelveier/skiløyper i tråd med
planen som er etablert, det har kommet innsigelser til
SOS har jobbet med å få flere til å bidra økonomisk til løypekjøring og stier/turveier og det
har vært gjort en målrettet innsats mot næringslivet som har resultert i at flere
næringsdrivende i og rundt Sjusjøen bidrar.

Dialog med grunneier
Det har vært flere møter og kontakter med grunneier Ringsaker almenning. Dialogen har
både handlet om tiltak knyttet til discgolfbanen, stier/skiløyper, velferdstiltak, drift av
brøyting/veivedlikehold og planer framover.
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