
Fra årsmøte i Belgefet og Saupeset Vel 

Lørdag 30.08.2014 kl. 17.00 på Sjugurdgrud Grendehus 

  

Det var 18 tilstede hvorav 10 stemmeberettigede. 

Øyvind Aamodt ønsket velkommen. 

  

Følgende saker ble behandlet: 

  

SAK 1 VALG AV REFERENT OG ORDSTYRER 

  Øivind Aamodt foreslo Kai Roger Hennum som referent og Sigmund Oswold som ordstyrer 

 Vedtak: 

Kai Roger Hennum ble valgt som referent og Sigmund Oswold ble valgt som ordstyrer 

  

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING 

  Oppslag om innmelding av saker var satt opp på Oppslagstavla den 20.7.2014 og innkalling til 
årsmøtet på samme steder 10.8.2014. 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent 

  

SAK 3 ÅRSBERETNING 

  Øivind Aamodt leste opp årsberetningen av 28.08.2014  

Vedtak: 

Årsberetningen ble vedtatt 

  

SAK 4 Regnskap for 1.8.2013 til 31.7 2014 

  Da kasserer Agnar Fuglerud ikke kunne møte, gikk Kai Roger Hennum gjennom årsregnskapet 
med tilliggende kommentarer. Vellet gikk med et overskudd på kr 7504,05 i perioden. 

Revisjonsrapport fra Thine Sydnes ble lest opp.  

Vedtak: 

Regnskap for perioden 1.8.2013 - 31.7.2014 ble vedtatt 

  

SAK 5 KONTINGENT 

  Styret foreslo å beholde dagens kontingent uendret. Dette begrunnes ned at vellet har en god 
økonomi.  



Vedtak: 

Kontingenten beholdes uendret på kr 150,- 

  

SAK 6 UTNEVNELSE AV ÆRESMEDLEM I SAUPESET OG BELGEFET VEL 

  Vellet ønsket å ære Harald Bakkerud for ekstraordinær innsats for vellet fra oppstarten og frem 
til i dag. Det ble derfor foreslått å utnevne ham til æresmedlem med møterett, uten andre 
forpliktelser. 

Kari Mona Oswold holdt en tale som rørte flere og som beskrev Haralds innsats fra han tok 
initiativet til å danne et vel og frem til i dag. Harald og hans kone Beate fikk overrakt blomster, 
diplom og noe godt å drikke.  

Vedtak: 

Årsmøtet vedtok å utnevne Harald Bakkerud til æresmedlem i Saupeset og Belgefet Vel med 
møterett uten andre forpliktelser 

  

SAK 7 FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER 

  Styret fremla forslag til endring/presisering av vedtektene slik:  

§1 Navn på vellet 

• I alle vedtekter fra langt tilbake heter vellet «Saupeset og Belgefet Vel». Registreringen i 
Brønnøysund er feil. Det samme er tilfelle for Seterstikka og diverse referater. 

• Dette står fortsatt «Saupeset og Belgefet Vel» i vedtektene og dette heretter skal brukes 
alle andre steder også.  

§4 Styrets sammensetning 

• Styret forslår for årsmøtet at styret heretter skal bestå av 5 medlemmer og 3 
varamedlemmer. I tillegg skal det stå i vedtektene at Redaktør og nettansvarlig har 
møterett i styret.  

Vedtak: 

Årsmøtet vedtok styrets forslag til vedtektsendringer og ba styret skrive dette inn i 
vedtektene. 

  

SAK 8 VALG 

  Valgkomiteen har bestått av Ole J Sydnes, leder, Toril S Meland og Mona Kari Oswold. 
Valgkomiteen la frem følgende forslag til valg:  

Styremedlemmer for 2 år: 

• Kai Roger Hennum 

• Anita Bergom 

• Kim Aas  

Varamedlemmer til styret for 1 år: 

• Knut Ove Bakkerud 

• Karl Henrik Lilleheier 

• Tina Kristensen  



Revisor 

• Thine Sydnes   

Valgkomite 

• Ole Hj. Syddnes 

• Toril S. Meland 

• Mona Kari Oswold 

Andre tillitsvalgte var ikke på valg.  

Vedtak: 

Alle ble valgt enstemmig slik valgkomiteen hadde innstilt 

  

SAK 9 ORIENTERING FRA ÅRSMØTET I NES NORDMARK FRILUFTSLAG 

  Øivind Aamodt orienterte fra årsmøte i NNF, hvor årskontingent og skiløyper hadde vært 
hovedtema. Etter mye diskusjon ble det vedtatt at årskontingenten i NNF skulle heves fra 900,- i 
dag til kr 1200,-.  

Kai Roger Hennum la fram følgende forslag for årsmøtet i Saupeset og Belgefet Vel: 

«Årsmøtet i Saupeset og Belgefet Vel (SBV)ber styret i vellet om å se på alternativer til Nes 
Nordmark Friluftslag (NNF) som ansvarlig for skiløyper i vårt nærområde.  

Styret bes forhandle med NNF om at vellet overtar drift og vedlikehold av definerte løyper og 
selv inngår avtale med personer for å gjennomføre arbeidet. 

Hensikten med ordningen skal være å få større innflytelse på skiløypekjøringen i nærområdet. 
Det forutsettes at det inngås en avtale med NNF som innebærer at medlemmer i SBF ikke 
lenger skal betale avgift til NNF.  

Årsmøtet er innforstått med at årsavgiften i SBV med dette vil øke.  

Årsmøtet ber styret utarbeide en plan for dette som inneholder budsjett og det aksepteres at 
styret tar en økonomisk risiko for å prøve en slik ordning. Ordningen skal evalueres etter ett til 
to år.»  

Forslaget ble godt mottatt, med den presisering at avtalen også bør inkludere en ordning slik at 
hyttefolket på Saupeset kan bruke veien inn til Belgefet og parkere der for tilgang til skiløyper 
derfra.  

Vedtak: 

Forslag fra Kai Roger Hennum ble vedtatt med tillegg av behovet for å avklare adgangen til 
Belgefetveien. 

  

    

SAK 10 EVENTUELT 

  Thine Sydnes presiserte at årsmøtet må bekjentgjøres godt. Seterstikka er viktig i så måte, i 
tillegg til mail, og oppslag. Vi bør ha ambisjon om at flere medlemmer møter på årsmøtet.  

Det bør lages en pakke med info om vellet som gis til nye hytteiere/-leiere.  



Medlemslistene i vellet bør inneholde mailadresser. Dette vil gjøre kommunikasjon med 
medlemmene mye enklere  

  

  Møtet ble hevet kl. 18:10. 

   

Saupeset, 30.8.2014 

Kai Roger Hennum 

referent 

 


