
Årsberetning  

2018-2019  

Som meldt foran fjorårets årsmøte, har EAK vedtatt at det presenteres årsberetning og regnskap 
fra 01.07 forrige år til 30.06 dette år.  

Møtevirksomhet  

Det har vært avholdt 2 styremøter og et telefonmøte i perioden. Hvert styremøte har vært 
representert som foreskrevet i vedtekter. Dermed har styret vært beslutningsdyktig i alle saker.  

Som tidligere er EAK vel vært representert i flere eksterne møter, bla har vi deltatt på to møter 
om etablering av fjellgrenser med Lillehammer, Øyer og Ringsaker kommune. Formålet her er å 
komme fram til en yttergrense som skal være fri for utbygging.  

Vi har også deltatt på møte i Ringsaker kommune hvor vi fikk en grundig innføring i 
problemstillingen forbindelse med innføring av midlertidig byggestopp. Grunnet en eksplosiv 
utbyggingstakt er det nå utfordringer med vanntilførsel og diskusjon gå på hvordan regningen 
skal fordeles mellom de ulike aktører.  

Som kjent har vi i mange år også vært repre- sentert i styret/arbeidsgruppa til Sjusjøen og 
Omegn Skiforening (SOS). I like mange år har EAK Vel vært pådriver for å få til et mer trans- 
parent og oversiktlig regnskap. Det har vi ikke lykkes med og av samme grunn har vi derfor 
foreløpig valgt å trekke oss ut av samarbeidet med SOS.  

Medlemskap i EAK  

I EAKs område er det i alt 483 hytter. Pr. 30.06 er 386 medlemmer hos EAK Vel.  

I år har det vært jobbet systematisk for å få kontakt med alle hytteeiere i den hen- sikt å 
inkludere dem i fellesskapet EAK Vel representerer.  

EAKs styre 2018 -2019  

Leder:  
Erik Helli  

Styremedlem Kuåsen:  
Hans Jørgen Voldengen Leif Taaje 
Varamedlem: Marit Amlie  

Styremedlem Elgåsen:  
Odd Magnus Lillevold 
Svein Erik Bjerke Varamedlem: Kristin Helland  

Styremedlem Aksjøen:  
Geir Storbråten 
Vidar Sølvsberg Varamedlem: Kjetil Berntsen  

 



Revisor  
Erling Nordsjø, valgt for 1 år 
Vara for revisor: Marianne Johanstuen  

Valgkomite  
Alle valgt for 1 år 
Kuåsen: Inger Steiro Elgåsen: Snorre Lindsetmo Aksjøen: Solveig Nor  

 

Økonomi og regnskap  

Inneværende periode har medført skifte av regnskapsfører og vi benytter nå Tripletex som er et 
moderne regnskapsprogram. For første gang er medlemskontingent sendt ut elektronisk. 
Fordelen er reduserte portokostnader og vi får bedre mulighet til å sende ut 
betalingspåminnelse. Fortsatt er vi avhengige av å få inn flere korrekte e-postadresser til samme 
formål.  

Flere engasjerende saker  

Vi venter på at saken om «Serviceavgift» skal komme opp for Tingretten i Hamar. Det virker som 
at saken ikke har høy príoritet og er i skrivende stund enda ikke overført fra Forliksrådet til 
Tingretten. Den aktuelle situasjonen vil bli redegjort for på årsmøtet.  

EAK og Pihl har mange felles saker, og det er løpende kontakt.  

Helårsbom på Storåsen. Se informasjon annet sted i denne utgaven av Birkebeinern.  

Positive tiltak  

Også i år har det vært godt oppmøte på dug- nader. Av de større prosjekter som helt eller delvis 
er fullført er;  

Søknad om støtte hos Ringsaker kommune  

Etter en omfattende søknadsprosess har EAK Vel mottatt gode økonomiske bidrag fra Ringsaker 
kommune.  

Takk til våre støttespillere  

Vi retter også en stor takk til våre sponsorer på Elektro Øst, Hyttefixer`n, Gausdal Land, Storåsen 
AS, Kiwi avd Sjusjøen og Moelv Rørservice AS.  

Markedsføring og verving av medlemmer  

Nettsiden vår holder fortsatt god teknisk stand og oppdateres jevnlig med aktuell informasjon. 
Siden er godt besøkt. Det siste året har hatt drøye 33.000 sidevisninger. Det betyr at mange har 
besøkt samme side flere ganger, f. eks siden med webkamera. Antall personer som har vært på 
sidene er 23.000 hvorav 20% er faste lesere. De øvrige for- veksler nok siden med andre store 
nettsider (birkebeiner.no) 60% leser siden via mobil- telefon. Det er personer fra Oslo, 
Akershus, Hedmark og Oppland som har den høyeste besøksfrekvensen. Aldersgruppen 45-55 år 
er de som besøker sidene mest.  

EAK vel har også en Facebook-side. Her har vi pr 30/6 740 følgere (Likes) noe som er en økning 
på ca 100 følgere fra foregående år. Facebook-siden skal ikke erstatte nettsiden, men fungere 
som en påminnelse når nett- siden oppdateres. Pt er EAK vel ikke tilstede på Instagram.  



Klopping fra Hermannsholen og ned til Kroksjøen. Her er hele strekningen tilrettelagt for 
HC/rullestolbrukere. 
Strekningen Birkebeinervegen – Hynna er ferdig ryddet selv om det nok er enkelte partier som 
bør kloppes.  

Videre er vi godt i gang med klopping fra Birkebeinervegen i retning Presttjennet og Melsjøstien. 
Her skal vi i år fortsette å legge dobbel bredde over mot Melsjøen slik at strekningen er bedre 
tilrettelagt for syklister. Endelig er vi også godt i gang med strekningen fra Birkebeinervegen i 
retning Nøkkelåsen – Steinvikfjellet. Arbeidet er omfattende og vi innkaller til dugnad i august.  

At dugnadsarbeidet som ble gjort i Paradisbukta nord i Kroksjøen har vært til glede for 
hyttefolket, vises godt i gjesteboka som ble lagt ut i fjor. En gjestebok virker positivt og samlende 
– pass bare på at den er godt skjermet for regn og vind.  

Søknad om støtte hos Ringsaker kommune  

Etter en omfattende søknadsprosess har EAK Vel mottatt gode økonomiske bidrag fra Ringsaker kommune.  

Takk til våre støttespillere  

Vi retter også en stor takk til våre sponsorer på Elektro Øst, Hyttefixer`n, Gausdal Land, Storåsen AS, Kiwi avd Sjusjøen 
og Moelv Rørservice AS.  

Markedsføring og verving av medlemmer  

Nettsiden vår holder fortsatt god teknisk stand og oppdateres jevnlig med aktuell informasjon. Siden er godt besøkt. 
Det siste året har hatt drøye 33.000 sidevisninger. Det betyr at mange har besøkt samme side flere ganger, f. eks siden 
med webkamera. Antall personer som har vært på sidene er 23.000 hvorav 20% er faste lesere. De øvrige for- veksler 
nok siden med andre store nettsider (birkebeiner.no) 60% leser siden via mobil- telefon. Det er personer fra Oslo, 
Akershus, Hedmark og Oppland som har den høyeste besøksfrekvensen. Aldersgruppen 45-55 år er de som besøker 
sidene mest.  

EAK vel har også en Facebook-side. Her har vi pr 30/6 740 følgere (Likes) noe som er en økning på ca 100 følgere fra 
foregående år. Facebook-siden skal ikke erstatte nettsiden, men fungere som en påminnelse når nettsiden oppdateres. 
Pt er EAK vel ikke tilstede på Instagram.  

Påskeskirennet  

Påsken 2019 falt sent i april, og vi var spente på om skiføret ville holde til over påske.  

Det gikk så vidt. 
Men det betydde også at det var strålende godt oppmøte i solskinnet utenfor velkoia. Deltakelsen var stor både i 
barnerennet og når hyttene skulle konkurrere, og stemningen var god hele veien.  

I år hadde styret i EAK satt opp en ny og stor vandrepokal. Pokalen vinnes etter tre seiere. Mens de 4 neste plassene 
også fikk med seg en hyggelig premie.  

Rennet ble avviklet greit takket være velvillige og flinke hjelpere og blide folk. Tusen takk! Lag som har kledd seg ut 
eller som på annen måte viser humør og samhold setter en egen spiss på arrangementet.  

Årshjul og handlingsplan  

EAK Vel er godt i gang med å sette opp et års- hjul. Formålet med dette er at det skal bli mer forutsigbart og enklere 
for styremedlemmer å ta på seg verv. Av samme grunn er vi også i gang med å lage en handlingsplan som skal strekke 
seg 3 år frem i tid. Dette mener vi vil forenkle arbeidet nye styremedlemmer.  

Alt i alt mener styret at det arbeids godt i EAK Vel.  

 

 


