Lederen har ordet
Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.
Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys
og video overvåking skal også settes opp.
Det ble ingen strøm inn til Svartåfloen i året som har gått, men nå har det meldt seg nok
interressenter så igangsettelse blir til sommeren er det sagt.
Veibygging har kommet i gang i det øvre hyttefeltet i Fjellveien, så da blir det lettere adkomst til
hyttene der også.
I vinter blir Fjellveien brøytet for første gang i historien, mitt inntrykk er at de fleste er fornøyd med
det.
I fjor høst ryddet vellet den nye løypetraseèn som krysser Fjellveien, og det ble bygget 2 bruer over
Dølbekken. En ivrig dugnadsgjeng utførte jobben meget raskt! Leder har maskinplanertstore deler av
den nye løypa som dugnad.
Videre er det planert løypetrasè langs Hestgjetarveien inn til Tjernmyrhaugen og koblet sammen med
Husmorløypa. Dette er en utgift Grunneierlaget har stått for. Det er blitt en flott parkeringsplass på
Tjernmyrhaugen, slik at du er midt inne i skiområdet.
Vannet fra pumpebrønnen på Tjernmyrhaugen har ikke vært av helt god kvalitet, men nå er
renseanlegget på plass og siste vannprøve 24.02.15 viser god kvalitet.
Løvlien Maskin har også denne vinteren servert oss flotte skiløyper! Knut Løvlien er veldig flink til å
informere på Facebook slik at vi til enhver tid er oppdatert om forholdene. Dette ser vi at mange
setter pris på, så stor takk til Løvlien!
På dugnaden i høst kom det fram forslag om vi skulle prøve å få til en grillaften rundt sankthanstider.
Dette er noe vi i vellet har tenkt å få til. Følg med på Skramstadseter Vel sin hjemmeside.
Løypeutvalget i Åmot trenger stadig økonomisk støtte. Det koster en del og opprettholde det flotte
løypenettet vi har, så da håper vi at alle som bruker løypene bidrar økonomisk så det monner.
Leder håper at alle bidrar til fellesskapet på Skramstadsætra slik at Grunneierlaget kan fortsette og
utvikle det fine området vi har her.
Leder håper på et godt samarbeid med Grunneierlaget i inneværende år, slik at utviklingen på
Skramstadsætra ikke stopper opp.
Jeg vil takke alle som har bidratt det siste året!
Årsmøte vil bli avholdt ved søppelcontainerne i år som i fjor, kl 17.00.

Lederen ønsker alle medlemmer riktig God Påske!
Rune Øvergård
Leder
Tidligere leder i vellet Karsten Kristiansen gikk bort i høst. Vi lyser fred over hansminne.

Årsberetning for Skramstadseter Vel 2014 – 2015
Styret har i perioden bestått av:

Valgt for:

Leder

Rune Øvergård

2014 – 2016

Nestleder

Morten Torp

2013 – 2015

Sekretær

Anne Mari Skjefstad

2014 – 2016

Kasserer

Trine Vaaler Sønsthagen

2013 - 2015

Styremedlem

Håvard Rønningstad

2014 – 2016

Redaktør

Anne Mari Skjefstad

2014 - 2016

1. varamedlem

Kristin M. Brenden

2014 – 2015

2. varamedlem

Irene Rønningstad Sørlie

2014 – 2015

Leder

Terje Grønbekk

2014 – 2016

Medlem

Brit Homstvedt

2014 – 2016

Marianne Brenden Dalen

2014 – 2015

Elsa Skauge

2014 – 2015

Styrets representant

Morten Torp

2013 – 2015

Valgkomite

Kristin M. Brenden

2014 – 2015

Elsa Skauge

2014 – 2015

Tore Haugen

2014 – 2015

Skirennkomite

Revisor

Regnskap for Skramstadseter Vel 01.01.2014 - 31.12.2014

Resultatregnskap:
Inntekter:
Medlemskontingent
Påskeskirenn
Løypekjøring
Renteinntekter
Sum inntekter

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

54850,00
3895,00
32100,00
850,00
91695,00

Kostnader:
Skramstadseternytt+giro
Porto
Påskeskirenn
Norges hytteforbund
Løypekjøring
Rena Media, internettside
Ny løypetrase, Fjellveien, bruer mm.
Benk
Diverse
Sum kostnader

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

-5054,88
-5544,00
-1481,00
-2200,00
-50000,00
-4975,00
-12152,60
-1900,00
-405,00
-83712,48

Resultat

7982,52

Beholdning:
Bankbeholdning 01.01.14
Kassebeholdning 01.01.14
Tot. Beholdning 01.01.14
Resultat 2014
Beholdning 31.12.2014
Kasse
Bank 1850.30.57553
Bank 1822.44.18198

31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

41055,50
3380,00
44435,50
7982,52
52418,02

Kr
Kr
Kr

3500,00
46808,02
2110,00
52418,02

Innkalling til årsmøte 2015
Årsmøte i Skramstadseter Vel avholdes Skjærtorsdag
2. april kl 17.00
På parkeringsplassen ved søppelcontainerne.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Åpning
Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokollen
Årsmelding
Regnskap
Valg
Innkomne Saker
Avslutning

Det avholdes medlemsmøte umiddelbart etter årsmøte.

Huskk Påskeskirenn Påskeaften kl 13.00
13.

Skramstadseter Vel arrangerer Påskeskirenn påskeaften ved Skramstadseter fjellstue. Det
blir tradisjonelt skirenn med rebuser og moro. Vi oppfordrer alle til å stille med kostyme! Det
blir musikk og salg av pølser og brus.
Pris kr 50,Hjertelig velkommen!

Møteaktivitet 2014 – 2015
Det er avviklet 3 styremøter.
Påskeskirennet 2014
Påskeskirennet ble som vanlig avviklet Påskeaften i strålende vær! Svein Erik Karlstad stod for musikk
og Norsk Folkehjelp avd Rena stod for salg av brus og pølser.
Skramstadseter Nytt
Skramstadseter Nytt kommer ut med en utgave i året som er Påske nummer med innkalling til
årsmøte.
Aktiviteter
Det er avholdt en dugnad i høst hvor det ble laget 2 bruer over Dølbekken i ny løypetrasè.
1 ny krakk er innkjøpt og plassert ved Djupdalsbrøttet.

Websiden
All informasjon blir lagt ut på websiden skramstadsetervel.com
Facebookside: skramstadseter vel

Norsk Folkehjelp
Vi i Norsk Folkehjelp Rena blir i år også stasjonert på Dambua og drifter kiosken der i tillegg til
beredskap.
Kiosken vil være oppe mellom 10.00 – 16.00. Servering som tidligere år.
I år vil vi prøve ut en kortterminal for dere som evt vil bruke Visakort. Dette er en utprøving, og
funker det kommer vi til å fortsette og bruke det.
Skulle dere behøve hjelp i fjellet er vi tilgjengelig på tlf:
959 81 860 eller 979 58 929
Ved akutt hjelp ring 113.
Vi i Norsk Folkehjelp Rena ønsker dere alle en fin Påske!

Bestilling av snøscootertransport
Her kan du bestille transport:
Harald Brenden tlf 481 50 220 / 911 10 917
Erik Karlstad

tlf 994 91 184

Stein Kristiansen

tlf 928 00 376

Trenger du å få brøytet parkeringsplass ved hytta?
Ring Stein Løvlien på tlf: 900 79 192

Husk brannfaren
En påminnelse om brannfaren, sjekk brann varsler,
brannslukningsutstyr og utstyr i forbindelse med bruk av gass. Vær
varsom ved bruk av levende lys og åpen ild.

