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B. Styrearbeid
I tillegg til kontakt og samarbeid via telefon og e-post, har styret hatt tre møter i
meldingsåret. Arbeidsoppgavene blant styremedlemmene har i stor grad vært som
forrige år. Ola Bratberg har vært vår representant i styret for Åstdalen Turløyper.
C. Innbetaling av løype- og medlemsavgift
Det har de par siste årene vært noe synkende oppslutning om Åstdalen Turløyper
og til nå har bare ca. 65% av medlemmene i Øyungen Vel betalt løypeavgift.
Øyungen Vel betaler for alle hyttene til Åstdalen turløyper. Altfor mange har i det
siste latt andre betale for sin bruk av skiløypene og å benytte tilbudet til
fellesskapet uten å yte sin del. Vi har derfor i år gjennomført purring og håper at
manglende betaling for mange bare er en forglømmelse. Oppslutningen om
Øyungen Vel har også vært noe mindre enn tidligere.
1. Viktigste oppgavene:
Merking og vedlikehold av skiløypene.
Åstdalen Turløyper står for all løypekjøring, mens velforeningene utfører
nødvendig merking og rydding av traseene i sine områder. Sist vinter ble det
kjørt ut stolper for bedre merking av skiløypene innover Londalen og mot
Mortenshøgda, og de ble satt opp av medlemmer på dugnadslørdagen. Også
sist år ryddet Kristian Tørudstad noe langs løypene, og løypekjørerne holdt
løypene i god stand. Ved snøfall har som tidligere hovedløypene mellom
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Bjønnåsen og Gammelskolla hatt første prioritet slik at hyttefolket i hele
området skal ha mest mulig glede av gode løyper. Informasjon om skiløypene
er tilgjengelig på www.skisporet.no
2. Skilting av skiløypene.
På vårt initiativ skaffet Åstdalen Turløyper skilt med skiløypene for hele
området, og det har nå blitt ensartet skilting av løypenettet i hele området.
Skiltene ble satt opp på dugnad sist høst. Det arbeides med å lage foldere med
løypekart som blir delt ut til vellets medlemmer.
3. Parkering og brøyting.
Plassen for vinterparkering er fremdeles for liten, og styret har jevnlig kontakt
med Pihl As med ønske om utvidelse. Styret vil ha dette som prioritert oppgave
også framover. På vår anmodning ble plassen også i år holdt åpen i påsken, og
det regner vi nå vil være en permanent ordning. Selv med meget stort besøk på
hyttene, ble parkeringsforbudet på snuplassen og langs vegen respektert, og da
fungerte det bra.
4. Dugnad
Første lørdag i september er fast dugnadsdag i Øyungen Vel. Sist høst møtte
det også nokså få, men de gjorde stor innsats og noe arbeid ble utført.
Oppsetting av stolper langs skiløpene innover Londalen og mot Mortenshøgda
ble prioritert, og det ble lagt klopper i stien mot Sjøen. Styret vil takke de som
møtte for fin innsats. Flere i dugnadsgjengen er gjenganger og gjør hvert år
mye arbeid for fellesskapet. Vi oppfordrer flere til å merke seg dagen for årets
dugnad som blir lørdag 7. september.
5. Samarbeidet med Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps
Vi fikk i påsken sett verdien av å ha Hjelpekorpsets tilstede på Kvarstadsætra
da en person fikk hjertestans i skiløypa ved Vinterparkeringa og ble reddet
siden hjelpen kom så raskt. I perioder med mye folk på hyttene gir det en god
trygghet. Deres transportservice gjør også hyttene mer tilgjengelige for alle og
vi er svært fornøyd med samarbeidet. Vi ønsker å gi Hjelpekorset honnør for at
de alltid er velvillige, blide og hyggelige og lager det ekstra trivelig å komme
på hytta. Øyungen Vel benytter også deres tjenester for nødvendig transport og
vi har også i år gitt dem et tilskudd. Du kan finne ut mer om arbeid de gjør her:
http://www.brumunddalrkh.no
6. Påskeskirennet
Påskeskirennet ble også i år gjennomført på tradisjonelt vis med – og med
rekordoppslutning. Hele 112 deltakere gjennomførte og fikk sine utmerkelser.
Mange takk til de hjalp til med gjennomføringen av rennet og ikke minst de
som bidro med mange, fine gavepremier.
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7. Gjennomgang av vedtektene
I de opprinnelige vedtektene som ble vedtatt i 1995 står det en god del som
ikke har blitt praktisert på flere år. Styret har derfor sett behovet for en
gjennomgang og oppdatering. Det er gjennomført, og forslag til nye vedtekter
legges fram som egen sak.
8. Nettsted for Øyungen Vel
Øyungen Vel har egen nettside www.oyungen.no. Her kan man finne
informasjon, bilder og nyttige linker. Er det noe du savner på nettsidene eller
om du har stoff og bilder som er av interesse for medlemmene, kan dette
sendes til Tor Rindal Jakobsen som vil oppdatere sidene.
9. E-post adresser.
Bruk av elektronisk post gjør kontakten mellom medlemmene både enklere og
billigere. Vi oppfordrer derfor fortsatt hytte- og setereiere som enda ikke har
oppgitt sine e-post adresser å gjøre det. Hvis noen er i tvil om deres adresser er
registrert, ber vi om at de sender dem snarest. Det er utfordrende å holde slike
adresselister oppdatert, så husk også å melde adresseendring!
10.Nummerering av hyttene.
Styret gjentar anbefalingen til alle å nummerere hyttene slik at det er lett å
finne fram for Hjelpekorpset eller for utrykningskjøretøy i tilfelle
nødsituasjoner.
E. Økonomi.
Økonomien er under god kontroll, men med fortsatt sviktende innbetalinger av
medlemskap og løypeavgifter kan dette endre seg raskt. Øyungen Vel søkte
Ringsaker kommune om økonomisk støtte og fikk kr 15 000 for vårt arbeid i
2012. Vi viser ellers til regnskapet som fremlegges.
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