
Saupeset og Belgefet Vel 
 

ÅRSBERETNING 

2021 – 2022 

  
Velforeningens styre har i perioden hatt følgende sammensetning:  

          Leder:  Vidar Karlsen            
Sekretær:  Rune Rolfsen  
Kasserer:  Torunn Eide Dokken  
Styremedlem: Nils Håvard Bakkerud  
Styremedlem Mikko Mannermaa  
Varamedlem          Guro Reum 
Varamedlem          Svein Arvesen 

  
Revisor:  Catrin H. Bakkerud  

   
Valgkomite:  Olav Larsen  

Liv Bodil Brennhovd 
Kari Mona Oswold  

  
Redaktør:  Sigmund Oswold  
Nettsider:  Arne Dokken  

  
  
Velforeningens medlemstall per 31.07.2022:  
74 medlemmer  
72 betalende medlemmer for 2022  
  2  stk. æresmedlemmer  
  2 medlemmer utmeldt 2021/2022 
  0 nye medlemmer 2021/2022 
 
Vellets økonomi:  
Vellet har god økonomi og dermed anledning til å ta kostnader til beste for alle 
som bruker vårt nærområde.  
 
Inntekter i 2021/2022 er       Kr. 43.599,15 
Utgifter belastet regnskapet i 2021/2022 er Kr. 42.845,90 
 
Beholdning bank per 31.7. 2022 er   Kr 88.425,75 
Kontantbeholdning     Kr.  2.170,00 
 



 
 
Kommentarer til regnskapet 2021/2022  
 
I tillegg må det noteres at hele overskuddet fra Påskelekene 2022 til ble donert 
Flyktningehjelpen på     Kr. 12.400,- 
 
Takket være medlemmer som har registrert dette hos Norsk Tipping utgjør 
Grasrotmidler en inntekt på   Kr. 10.992,49  
 

Medlemskontingent     Kr. 13.400,- 

 Annonseinntekter     Kr.  9.348,62  

De største postene på utgiftssiden er produksjon, trykking og porto  
Seterstikka totalt      Kr. 10.086,75 

 

 

Styrets aktiviteter:  
Styret har avholdt 4 styremøter.  
 
Fjorårets årsmøte ble avsluttet med jubileumsfest if m Vellets 20 års jubileum.  
Det ble servert god mat og drikke og spilt opp til dans. Det var godt oppmøte og 
veldig god stemning. Stor takk til alle som bidro til arrangementet.  
  
Styret har under behandling en sak som gjelder et noe uoversiktlig/uavklart 
vedlikeholds og brøyteansvar for Belgefetvegen. Det er fortsatt uavklart, og det 
pågår forsøk på å arrangere et møte mellom interessentene i vegen og styret i 
Belgefetvegens veglag 
 
Vellets tradisjonelle arrangementer har i år blitt gjennomført for første gang etter 
pandemien. Se nedenfor 
 
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:  
Nyttårstreff ved badekulpen ble gjennomført med servering av pepperkaker og 
gløgg. 
 
Påskelekene:  
Det har vært arrangert påskeleker i strålende solskinn. 
Overskuddet fra påskelekene ble donert til hjelp for flyktninger fra Ukraina. Stor 
takk til karene på Bamsebu for alt rundt påskelekene, og øvrige som bidro med å 
skaffe gevinster etc 
 
Sommerdugnad:  
Det var planlagt stiryddedugnad 18. juni men dette ble løst av enkeltinnsats fra 
medlemmer i styret. Så det anses ikke nødvendig med noen særskilt dugnad 
utover det denne sommeren 
 
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:  
Årlige sommertreff ble gjennomført 6.8 med servering av pølser og kaker. 
Det var som tradisjonen tilsier også leker og natursti. 
 
 
Styret takker alle medlemmer som støtter opp om vellet  
 
 
17-08.2022  
Styret  
  
 


