
Saupeset og Belgefet Vel 
 

ÅRSBERETNING 

2019 – 2020 

  
Velforeningens styre har i perioden hatt følgende sammensetning:  

          Leder:  Kai Roger Hennum            
Nestleder:  Lena Jonhaugen  
Sekretær:  Rune Rolfsen  
Kasserer:  Agnar Fuglerud  
Styremedlem: Nils Håvard Bakkerud  
Varamedlem: Mikko Mannermaa  
                       Guro Reum 

Bjørn Holter  
  

Revisor:  Catrin H. Bakkerud  
   

Valgkomite:  Olav Larsen  
Liv Bodil Brennhovd 
Kari Mona Oswold  

  
Redaktør:  Sigmund Oswold  
Nettsider:  Vidar Karlsen  

  
  
Velforeningens medlemstall per 31.07.2020:  
72 medlemmer  
71 stk. betalende medlemmer for 2020  
2 stk. æresmedlemmer  
3 stk. medlemmer utmeldt 2019/2020  
5 stk. nye medlemmer 2019/2020 
 
Vellets økonomi:  
Vellet har god økonomi og dermed anledning til å ta kostnader til beste for alle 
som bruker vårt nærområde.  
Inntekter i 2019/20 er kr 27 776,90  
Utgifter belastet regnskapet i 2019/20 er kr 17697,13  
Beholdning bank per 31.7. 2020 er kr 81 155,18  
 
 
 



Kommentarer til regnskapet 2019/2020  
Regnskapet viser et overskudd på kr. 10.079,77  

Dette til tross for avlyste Påskeleker pga. Corona situasjonen. Grasrotmidler 
utgjør totalt kr. 8.771, - i inntekt - takket være medlemmer som har registrert 
dette hos Norsk Tipping. 

Medlemskontingent kr. 14.800 og annonseinntekter kr. 3780 

De største postene på utgiftssiden er produksjon og trykking av Seterstikka totalt 
kr 7.568,40. Porto for utsending av Seterstikka var kr 4.896, - 

 

Styrets aktiviteter:  
Styret har avholdt 3 styremøter.  
 
Pga den pågående Covid-19 pandemien har styrets aktiviteter vært redusert ift til 
et normalt driftsår. Med unntak av Nyttårstreffet som ble gjennomført før 
pandemiutbruddet ble Påskelekene, Dugnad og Sommertreffen avlyst av 
smittevernhensyn.  
 
Vellet kommuniserer med medlemmene gjennom 2 utgaver pr år av 
medlemsbladet Seterstikka. I tillegg har vellet en gruppe på Facebook og egen 
hjemmeside www.seterstikka.no.   
  
  
Vellets arrangementer:  
Nyttårstreff:  
Treffet ved Badekulpen på dagtid 31.12 har blitt en populær tradisjon. Styret 
inviterte på ny til Nyttårstreff ved Badekulpen den 31. desember 2019. Et veldig 
hyggelig treff midt på dagen med store og små. Vellet serverte rykende varm 
gløgg (med og uten rødvin) og pepperkaker.   
  
Påskelekene:  
Avlyst av smittevernhensyn 
  
 
 
 
Sommerdugnad:  
Avlyst av smittevernhensyn  
 



 Vi oppfordrer alle til å ta i et tak og kviste langs stiene når dere ser det er 
behov for det når dere er ute på tur  

 Vi oppfordrer alle til å melde til styret om det er nedfall av tre som 
bør fjernest i løpet av sommersesongen.  

  
Sommertreffen:  
Avlyst av smittevernhensyn  
 
 
Styret takker alle medlemmer som støtter opp om vellet og håper på et mer 
normalt driftsår 2020/2021 
 
15.8.2020  
Styret  
  
 


