ÅRSBERETNING 2021

Nordseter Vel – Årsberetning 2021

Nordseter Vel er en paraplyorganisasjon som skal ivareta
interessene til hytte- og leilighetseiere på Nordseter og
tilliggende områder.
I samarbeid med andre aktører jobber vi for å ivareta
og videreutvikle skiløyper, stier, og bruer, samt etablere
sosiale møteplasser slik at flest mulig kan ha glede av
dette flotte fjellområdet. I tillegg ønsker vi å være en kraftig
stemme i utviklingen av området.
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Aktivitetsområder

→ Medlemsarbeid og medlemskontingent
→ Samarbeid med Lillehammerfjellet Turog Løypeselskap SA (LTL)
→ Infrastruktur, stier og klopping i samarbeid med
DNT Lillehammer
→ Sosiale aktiviteter
→ Arbeid med Områdeplan for Nordseter og kontakt
med Lillehammer kommune og andre aktører
→ Hjemmeside/ informasjonsarbeid
→ Nordseters historie
→ Inspirasjon til god løypekultur
→ Drift av Facebook gruppen Nordseter Ve og Vel
10 Økonomi

→ Regnskap 2021
→ Budsjett 2022
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Gjennom samarbeid med Lillehammer kommune,
næringslivet på Nordseter, grunneiere og andre, jobber
vi for aktiv deltakelse i planlegging og utvikling av om
rådet. Nordseter Vel ønsker at utviklingen skjer på en
slik måte at man sikrer dagens kvaliteter og særpreg,
samtidig som det legges til rette for en styrt og bevisst
utvikling.

FORENINGENS FORMÅL

Det viktigste for mange på Nordseter er gode skiløyper,
og det er prioritert arbeid for oss. Men vi ønsker å ivareta
området året rundt og samarbeider blant annet med
DNT Lillehammer om tilrettelegging av området, som for
eksempel vedlikehold av stier og klopping.
Gjennom sosiale aktiviteter og foredrag ønsker vi at våre
medlemmer skal bli mer kjent, både med hverandre og
med området, også dets spennende historie. Dette gir
stedet identitet og styrker tilhørigheten til Nordseter.
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STYRET I NORDSETER VEL HAR
FØLGENDE SAMMENSETNING:

Gerd Slinning
Styreleder

Sissel Fornes

Harald Stenerud

Bjørn Delbæk

Kommunikasjon
og nettansvarlig

Styremedlem, kontaktperson
med Lillehammer kommune
og andre aktører.

Styremedlem

Jørund Gustavsen

Lars Windju

Bjørn Vidar Granum

Styremedlem

Styremedlem, og vår representant
i Lillehammerfjellet Tur- og
Løypeselskap SA

Kasserer og
medlemsansvarlig

Dette styret ble valgt i digitalt årsmøte gjennomført i 22. april 2021.
Torill Apalvik måtte trekke seg fra styret og ble erstattet av vara Bjørn Delbæk.
Styret har hatt 6 styremøter i inneværende periode:
1. februar, 4. mars, 7.april, 19. mai, 23. august og 9. oktober.
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AKTIVITETSOMRÅDER 2021

Covid-19 og smitteverntiltakene har også i 2021 påvirket
styrets arbeid. Fem av seks møter er avholdt digitalt og
det var ikke mulig å arrangere påskeskirenn. Styret har
jobbet med følgende i perioden:

Medlemsarbeid og medlemskontingent
Kontingenten i Nordseter Vel er for tiden 200 kr. per år.
Pr 31.12.2021 var det 512 betalende medlemmer, en
økning på 131 nye medlemmer fra 2020.

→ Medlemsarbeid, medlemsregister, registrering av
nye medlemmer, innkreving av bidrag til skiløyper for
LTL fra medlemmer som ikke er kollektivt innmeldt,
kontingent i Nordseter Vel
→ Løyper, samarbeid Lillehammerfjellet Tur- og Løypeselskap SA (LTL)
→ Innspill i pågående kommuneplan/kommunedelplanprosesser i Lillehammer
→ Drift av hjemmeside, informasjonsarbeid og oppstart
av arbeid med å oppdatere og videreutvikle heftet om
Nordseters historie.
→ Avholdt dugnad: Kloppelegging og utbedring av
stien opp til Lunkefjell fra to retninger, og stien opp til
Nevelosen.
→ Deltatt i nettverket for regional fjellgrense i Lille
hammer, Ringsaker og Øyer
→ Kontakt med lokallagene for å informere om vårt
arbeid og ønske om kollektivt medlemskap

Ved årets slutt var det 20 medlemmer som ikke har betalt
årskontingent for 2021. Disse er purret, kontingenten fra
disse inngår ikke i medlemsinntektene.
Følgende er kollektivt innmeldte medlemmer med sine
foreninger/vel og utgjør totalt 360 enkeltmedlemmer:
→ Grøtåshaugen Hytteeierforening
→ Kausvegen veglag
→ Lillehammer Sæter I
→ Lillehammer Sæter III
→ Nordseterlia Vel
→ Sameiet Hyttetunet Nordseter
→ Landetjern Hytteeierforening
→ Trondsmyra Hytteeierforening
→ Nedre Nordseter Fjellgrend Hytteeierforening
Vi har tatt i bruk Styreweb som medlemsregister/medlemssystem. Dette gjør det enklere å kommunisere med
medlemmene via digitale kanaler. Det er viktig at alle
oppdaterer oss med sine mailadresser slik at vi når alle
medlemmene ved bla. kontingent utsendelse.
Kontakten med de kollektivt innmeldte skjer via deres
kontaktperson, som regel lederen i den lokale hytte
eierforeningen. Det er derfor viktig at kontaktpersonen
videresender informasjon fra oss til sine medlemmer, da
vi ikke ellers når disse.
Vi oppfordrer ellers medlemmene i disse foreningene til
å gi samtykke til å dele sin kontaktinformasjon med Nord
seter Vel, da vil de få informasjon direkte fra oss.
Ansvarlig: Bjørn Vidar Granum
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Samarbeid med Lillhammerfjellets Tur- og Løypeselskap SA
Lillehammerfjellet Tur- og Løypeselskap SA (LTL) organiserer løypedriften på Nordseter. LTL er organisert som et
andelslag, med følgende andelshavere;

Lillehammer kommune startet i 2020 opp arbeidet med
en overordnet Områdereguleringsplan for Nordseter. Vi
ga sterk støtte til dette planarbeidet, basert på kommuneplanens forutsetning om at det skal foreligge en godkjent
Områdeplan for Nordseter før detaljreguleringsplaner for
utbygging blir behandlet og godkjent. Vi var også tydelig med å påpeke at det er et stort utredningsbehov før
utbygging på Nordseter settes i gang.

Antall andeler
Nordseter Fjellstue og hytter

42,9

Fåberg Fjellstyre

22,9

Nordseter Vel

22,9

Melsjøen Vel (fra des. 2016)

Høsten 2020 ga Nordseter Vel forhåndsuttalelse til områdeplanen med vekt på å starte planprosessen med en
avgrensing av Nordseter mot fjellområdet; en fjellgrense.

11,4

Totalt har LTL et årlig budsjett på ca. 600 000 kr.
Bettina Nordbye er daglig leder. Petter Nordbye koordinerer løypekjøring og er styrets leder.
Lars Windju sitter i styret i LTL fra Nordseter Vel.
Dersom forholdene tillater det, vil deler av løypenettet bli
preparert etter påske.
Ansvarlig: Lars Windju

Formelt varsel om planoppstart og forslag til planprogram
for områdeplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn like før
jul 2020 med høringsfrist februar 2021. Nordseter Vel
sendte inn sin høringsuttalelse, med en tydelig visjon om
å videreføre Nordseters tydelige preg som en gammel
setergrend med en spesiell historisk utvikling til dagens
hyttegrend og en velfungerende utfartsdestinasjon til det
fantastiske natur- og friluftsområdet - Lillehammerfjellet.

Infrastruktur, stier og dugnad
Dugnaden i 2021 bestod i å utbedre stien opp til
Neveloset. Stien går dels over myrlendte områder.

Planprogrammet la opp til en planprosess med stor
medvirkning og en ambisiøs framdriftsplan, bl.a. med
førsteutkast til områdeplan lagt ut på høring høsten 2021.

I tillegg til styret stilte kun tre personer opp på dugnaden,
noen som er til ettertanke for senere dugnadsaktiviteter.
De fremmøtte utførte imidlertid oppgaven på en svært tilfredsstillende måte.

Kommunen har, på grunn av manglende ressurser og
stor arbeidsmengde på plansiden, dessverre ikke klart
å holde denne framdriften, og det ligger nå an til at planprosessen vil bli minst et år forsinket. Velforeningen har
i brev og direkte kontakt beklaget dette, og gitt innspill
om forsert framdrift basert på sterkere medvirkning fra
berørte parter, som Nordseter Vel.

I tillegg ferdigstilte tre styremedlemmer kloppingen av
stien opp mot Lunkefjell der et parti ved foten gjenstod.
Ansvarlige: Lars Windju og Bjørn Vidar Granum

I 2021 har vi hatt kontakt med GLØR om vegen inn til
miljøstasjonen og med kommunen og fylkeskommunen
om trafikkforholdene i krysset ved Sandbakken.
Kryssområdet ved Sandbakken vil bli et viktig tema
i Områdeplan Nordseter.
Ansvarlig: Harald Stenerud

Sosiale aktiviteter
På grunn av Covid-19 har det ikke vært mulig å gjennomføre sosiale aktiviteter.
Påskeskirenn
Pandemien gjorde at det heller ikke var mulig å gjennomføre påskeskirenn i 2021.

Hjemmeside og annet informasjonsarbeid
Nordseter Vel bruker Facebook-gruppa «Nordseters
ve og vel» og nordsetervel.no til å info informere om
arrangementer og aktuelle saker som vi arbeider med.
Det ble i løpet av året lagt en del oppdateringer om vårt
arbeid med kommunens planprosesser, samt invitert til
dugnad.

Kontakt med Lillehammer kommune og andre aktører
God kommunikasjon og godt samarbeid med Lille
hammer kommune er spesielt viktig for Nordseter Vel.
Dialog med og innspill til andre offentlige aktører kan
være påkrevd i viktige enkeltsaker.
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Økonomi
Økonomien i Nordseter Vel og god og bedre enn budsjettert. Dette skyldes økt medlemstilgang samt at kostnad
ene har vært lavere enn budsjettert. Det er kun betal
ende medlemmer som inngår. Det er viktig at alle opp
daterer oss med sine mailadresser og mobilnummer slik
at vi når alle medlemmene.

Facebook-gruppa er i stadig vekst og teller 2200 medlemmer per 21. februar 2022, en vekst på rundt 250 medlemmer siste år.
Ansvarlig: Sissel Fornes
Nordseters historie
Blant medlemmene er det stor interesse for Nordseters
historie, og Nordseter Vel har satt seg som mål å samle
viktig og interessante biter av stedets historie mellom
to permer. Boka eller publikasjonen vil ta for seg seterliv,
de første skituristene, hotellene, 2. verdenskrig/okkupasjonen, fjellkirken, sportsbegivenheter mm.

Mange av medlemmene har oppgitt Nordseter Vel som
Grasrotmottaker hos Norsk Tipping. For 2021 mottok
vi 10.290 kr gjennom denne ordningen, et beløp som
imponerer og som vil komme fellesskapet til gode.

Arbeidet er påbegynt - og styret vil be både lokal
befolkning og hyttefolk om hjelp til å samle inn historier
og bildemateriale.

Kostnader til materiale til klopping er i sin helhet betalt
av DNT. Vi ønsker å takke dem for godt samarbeid.
Påskeskirennet og den planlagte turen til Goppollen ble
avlyst som følge av smitteverntiltakene.

Styret har foreslått at det avsettes midler til prosjektet
i budsjettet for 2022.
Ansvarlig: Jørund Gustavsen og Sissel Fornes

Likviditeten og egenkapitalen er meget god.
Innbetalte løypebidrag betales i sin helhet videre til Lille
hammerfjellet Tur og Løypelag (LTL). Det er imidlertid
ønskelig at flere lokallag samler inn og betaler løype
bidraget direkte til LTL.

Inspirasjon til god løypekultur
Vinteren 2020 valgte flere enn noen gang å tilbringe ferie
og fritid på fjellet. Med enda flere enn normalt i skisporet,
ønsket styret i Nordseter Vel å gi alle skiløpere, store og
små, en vennlig påminnelse om å vise hensyn. Det ble
derfor laget en plakat med tittelen «Løypekultur» med
enkle budskap. Disse ble hengt opp på oppslagstavlene
på Nordseter og innover i fjellet. Det ble i tillegg laget en
«karusell» til Facebook-siden, med de samme budskap
ene. Så langt styret har kunnet registrere, har hyttefolket
gitt tommel opp til denne påminnelsen.
Ansvarlig: Sissel Fornes

Nordseter Vel oppfordrer alle hytteeierne til å betale
kontingenten innen forfall og oppdaterer oss med riktige
e-postadresser. Det frigjør tid for styremedlemmene til
aktiviteter som kommer medlemmene til gode.
Ansvarlig: Bjørn Vidar Granum
Takk til styremedlemmer og frivillige som bidrar i styrets
arbeid eller på dugnad!

For styret i Nordseter Vel
Nordseter 31. mars 2022

Gerd Slinning
Styreleder
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Dugnad gjennomført i realt høstvær, med godt humør.

Nordseter Vel har god dialog med Nordseter Fjellkirke.

Påminning om Løypekultur, her ved Trondsmyra.
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ÅRSREGNSKAP 2021

Eiendeler
Andeler Lillehammer Tur og løypeselskap SA
Fordringer på medlemmer
Fordring Oppgjør StyreWeb
Bank drift

01.01.2021

Bevegelse

31.12.2021

20 000

0

20 000

1 600

0

1 600

0

0

0

134 324

93 925

228 250

Bank sosialt

5 734

0

5 734

Bank grasrot

16 748

10 290

27 038

178 406

104 215

282 622

01.01.2021

Bevegelse

31.12.2021

200

20 000

20 200

Sum eiendeler

Gjeld
Kortsiktig Gjeld
Skyldig løypetilskudd - betaling fra medlemmer
Sum gjeld

0

15 600

15 600

200

35 600

35 600

01.01.2021

Bevegelse

31.12.2021

178 206

68 615

246 821

Egenkapital
Annen egenkapital
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ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT

Inntekter
Medlemskontingent
Løypebidrag
Arrangement inntekter
Grasrot
Renteinntekter konto
Sum inntekter

Regnskap 2021

Budsjett 2021

Budsjett 2022

102 400

100 000

105 000

28 675

0

0

0

6 000

10 000

10 290

5 000

10 000

0

100

0

141 365

111 100

125 000

Regnskap 2021

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Kostnader
Påskeskirenn

0

0

5 000

Dugnadsmateriell

0

30 000

20 000

-28 675

0

0

Løypetilskudd
Nordseters historie
Bidrag Nordseter Kirke og Røde Kors
Sosiale tilstelninger
Kontorrekvisita

0

0

50 000

-20 000

20 000

20 000

0

16 000

20 000

0

1 000

500

IT kostnader

-8 140

6 000

8 000

Trykksaker

-7 555

15 000

7 500

0

1 000

200

-7 635

11 000

10 000

Porto
Styre og årsmøtekostnader
Bank- og kortgebyr
Gebyr betalingsformidling
Andre kostnader
Sum kostnader

-43

100

300

-702

200

500

0

500

0

-72 750

100 800

142 000

Regnskap 2021

Budsjett 2021

Budsjett 2022

68 615

10 300

-17 000

Resultat
Årsresultat
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REVISORS BERETNING
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KOMMUNIKASJON OG SYNLIGHET
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LØYPEKULTUR
Høyreregelen
gjelder i skisporet også
– bruk høyre spor

Hold flokken din
samlet og slipp
folk forbi

Unngå å krysse skisporene når
du skøyter, så får alle fine løyper

Husk båndtvang og
pass på hunden din

Dropp ny fartsrekord når
det er mange i unnabakken

... og disse fjerner du vel?

Smil – og få et
smil tilbake!

Gå ut av sporet i pausen

God tur!
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