SULITJELMA HYTTEFORENING
Org.nr. 995 895 366

Sulitjelma Hytteforening – Årsberetning for perioden
21. april 2011 til 5 april 2012
Styret:
På forrige årsmøte den 21. april 2011, kl 1700 på Skihytta, ble styret i foreningen valgt slik:
Leder
:
Ikke valgt, da ingen var villig til vervet.
Nestleder
: Tore Okkenhaug
På valg ved årsmøtet i 2012
Kasserer
: Kari Paulsen Breimo
På valg ved årsmøtet i 2012
Sekretær
: Arne Kr. Mathisen
På valg ved årsmøtet i 2013
Styremedlem
: Torny Pedersen
På valg ved årsmøtet i 2012
Styremedlem
: Asbjørn Olsen
På valg ved årsmøtet i 2012
Vararepr.
: Per Rekkedal og Oddbjørn Paulsen
Valgt for ett år
Valgkomite
Revisorer

: Odd A. Lund, Kristian Amundsen og Wenche Spjelkavik
: Kari Johansen og Irén Tverrå

Valgt for ett år
Valgt for ett år

I 2011 har det vært avholdt årsmøte med påfølgende medlemsmøte.
To styremøter før forrige årsmøte, og 4 siden.(Siden nyttår har det vært avholdt to styremøter.)
I tillegg har Torny Pedersen, Asbjørn Olsen, Tore Okkenhaug og Arne Kr. Mathisen deltatt i møte med Statskog SF den
4.1.2012.
Medlemsmasse
Foreningen hadde 308 betalende medlemmer ved årsskiftet.
Kontakt med medlemmene:
Vi minner om hjemmesiden vår: http://www.sulisavisa.no/hytteforening/index.htm
Siden forrige årsberetning er det pr 5.4.2011 registrert 4617 treff, noe som betyr over 1200 treff siste året.
Gjennom året har vi informert om bl.a. disse sakene:
Orientering angående Avilonbrua ifm. stenging og reparasjon av brudekket.
Oppgradering av rekkverket og tilstøtende gjerder ved Giken bru.
Fyringsråd i hytter; - med linker til aktuelle hjemmesider.
Orientering om at Østbø også påsken 2012 vil foreta innsamling av metallavfall. Innsamlingsdagen blir annonsert.
Oppfordring til medlemmene om innspill til aktuelle saker, samt disponering av kapital (Mesteparten av egenkapitalen
står nå på høyrentekonto i DNB).
Orientering om arbeidet med innkjøpsavtale.
Oppfordring til at hytteeiere på øst- og sørsiden av Kjelvatnet kontakter foreningen hvis de ønsker at foreningen skal
arbeide for å utvide strømnettet.
Status angående arbeidet med å bedre parkeringsforholdene i Sulisfjellet.
Vår e-postadresse er fremdeles: hytteforeningen@sbnett.no.
Eller e-post til nåværende sekretær: a-k-mat@online.no.
Styrets arbeide:
Styremøter før forrige årsmøte, se forrige årsberetning!
Fra styremøtene refereres så følgende saker som har vært behandlet:
Styremøtet den 28.9.2012:
En del momenter fra møtet.
Styret fikk ikke valgt styreleder, man satser i stede på å fordele oppgaver løpende. Sekretær foretar bl.a. innkalling til
møter fremover. Styret vedtok:
Å undersøke hva event. innføring av en Hålogalandseiendom kunne bety.
Å videreføre dagens måte å føre resultatregnskapet på.
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Og ikke legge ut medlemslistene på hjemmesiden. Medlemmer kan i stede få disse på henvendelse, men det
understrekes at listene ikke kan offentliggjøres
Styret valgte ikke å engasjere seg i Fauske kommune sine brøyterutiner i Sulis mtp å få brøytet bedre i Grønli.
Styret vedtok å legge ut linker på hjemmesiden med tips ifm. fyringsråd på hytter.
Info til medlemmene angående grunnlaget for verditaksering av festetomter utsettes i påvente av mer info rundt
saken.
Til sist vedtok styret å forsette arbeidet med å inngå leveranseavtale med Byggmakker, legge ut info på hjemmesiden
ang. innsamling av metaller til påsken 2012, samt oppfordre via hjemmesiden flere hytteeiere til å støtte foreningens
arbeide ved å melde seg inn i foreningen.
Styremøte 9.11.2011:
Sekretær har vært i kontakt med ordfører, og kunne da orientere styret om status i Fauske Kommunes arbeide med
utbedring av parkeringsplasser i Sulisfjellet. Fylket har planer med å oppgradere fjellveien, og i den forbindelse ønsker
kommunen å få utvidet parkeringsplassene i første rekke med Kjelvatnkrysset og ved Skihytta.
Torny Pedersen orienterte styret ang. framdrift i en ny forvaltningsmodell (status i arbeidet mot event. etablering av
en Hålogalandseiendom). Konklusjon: Lite avklart konkret. Statskog synes å arbeide mot en noe endret modell av i
dag.
Arbeidene i ”Naustbukta”. Utbyggingsplanene er under arbeide i kommunens planutvalg.
Tv-senderen: Styret vedtar å ha som intensjon å få revet senderen, og transportert ned delene innen utgangen av
scootersesongen hvis ikke en annen interessent vil overta masta.
Innkjøpsavtalen med Byggmakker: For å få i stand en avtale ønsker Byggmakker tilgang til medlemslistene. Styret
vedtar og ikke levere disse fra oss. Dermed settes videre prosess på vent.
Kontaktmøte Statskog, 4.1.2012:
Viktigste momenter som ble drøftet: Statskog sitt engasjement mot Fauske Kommune, SKS ifm. opprusting av
fjellveien og utvidede parkeringsplasser. De stiller bl.a. fri grunn til disposisjon for utvidede parkeringsplasser.
Noe mer avklart i forholdene rundt Ballvannsveien (Statskog – SKS) tilsier et noe mer regelmessig vedlikehold
heretter. (Fint!)
Statskog redegjorde for hvordan de så for seg forvaltningsoppgavene ifm. en eventuell utvidelse av
strømsforsyningsnettet til Kjelvatnets øst- og sørside.
8. januar 2012:
E-post fra sekretær til Fauske Kommune ifm. innspill til arbeidet med bedrede parkeringsforhold vinterstid.
I forbindelse med at det skal holdes et kontaktmøte mellom Fauske Kommune og Statens Vegvesen. Vi sendte over
fem synspunkter ifm. det kommende planarbeidet, og får svar der enhetsleder (FZ) takker oss for konstruktive innspill.
Der orienteres bl.a. om at SKS stiller gratis masser til disposisjon ifm. arbeidene. Salten Kartdata er engasjert for å
utarbeide kartgrunnlag ifm. arbeidene.
Styremøte 11.1.2012:
En del saker fra møtet. Nestleder orienterte fra avholdt kontaktmøte i regi av bl.a. Fauna og Fauske Kommune ifm.
planarbeidet for utvidede parkeringsplasser. Fauske Kommune har satt av 2 millioner kroner til opprusting av
parkeringsplassene i følgende prioritert rekkefølge:
Såki-krysset – Skihytta, Kjelvatnkrysset, Jakobsbakken syd og nord, Daja - ved starten på scooterløypa.
Styret fikk seg fremlagt situasjonskart for de aktuelle områdene.
Styret orientert om innholdet i kontaktmøtet med Statskog SF.
Strøm til øst- og sørsiden av Kjelvatn: Styret inviterer bl.a. via hjemmesiden hytteeiere om å gi sitt ønske om strøm til
kjenne. Hvis interessen er av noe størrelse vil styret arbeide videre mot Fauske Lysverk angående dette.
Antennemast på Annahøyden. Styrets medlemmer enig om å være kreativ i forhold til å få avhendet masta ”på rot” i
stede for å rive den. (I skrivende stund ikke avklart, saken videreføres ti det nye styret.)
Økonomi. Status gjennomgått. Styret vedtar å overføre et betydelig beløp på høyrentekonto. Kasserer får fullmakt til å
ordne dette. Vi ber videre kasserer om å se på muligheten av å benytte innbetalingsgiroer med kvitteringstrykk.
Vi vedtar å legge ut info på hjemmesiden ang. bl.a. parkeringssaken, forhåndsvarsel om årsmøtet 5. april kl 1700, på
Skihytta. Videre at styret ønsker tilbakemelding fra medlemmene på hvilke saker man ønsker styret skal arbeide med
mer.
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Styremøte 14. mars 2012:
I forkant av møtet kontakter sekretær i e-post Fauske Kommune på nytt, og ber om å bli orientert om status i
arbeidene med utbedring av parkeringsplassene. Vi mottar e-post om at Fauske Kommune medio mars sluttfører
arbeidet med kravspesifikasjonen ifm. anbudet for opprusting av fjellveien. Det bekreftes at kommunestyret har
bevilget 2 millioner kr til opprusting av parkeringsplasser i følgende prioriterte rekkefølge: Kjelvatnkrysset, Skihytta,
Scooterparkering Daja, Jakobsbakken nord og sør.
Styret orienteres av sekretær ad ovennevnte.
Strømtilførsel Kjelvatn øst og sør. Kun to hytteeiere har gitt til kjenne ønske om å få fremlagt strøm. Styret diskuterer
videre fremstøt her, men velger å skyve saken over til det nye styret.
Økonomi: Statusoppdatering. Regnskapet er sendt revisorer for kontroll/revisjon.
Valgkomite: Sekretær har orientert komiteen om oppdraget. Viktig å finne ny leder/formann da sekretær ikke er
interessert i å fungere i ”to” roller, som i inneværende år, i fortsettelsen!
Innkjøpsavtale: Saken vedtas tatt opp på medlemsmøtet i etterkant av årsmøtet.
Årsmøtedato fastsettes, detaljer angående årsmøtet diskuteres. Sekretær tar seg av det praktiske rundt innkalling etc.
Høringsnotat fra Fauske Kommune angående endring av kommuneplanen for motorferdsel i utmark og Vassdrag.
Styret har allerede i 2010 behandlet saken, og ba da i brev kommunen bevirke at reglene ble endret slik at de
hytteeiere som ønsket å benytte scooter 1. påskedag for hjemreise fikk anledning til det. Vi bekreftet derfor ovenfor
kommunen på nytt vårt syn.
Oppsummering:
Styret har forsøkt gjennom året å ta tak i de sakene som ble drøftet under medlemsmøtet 21. april i fjor. Vi ser at i en
del saker skjer det en utvikling i tråd med våre ønsker. Av dette kan det derfor tolkes at vårt arbeide etter hvert krones
med hell. Flere saker gjenstår å finne løsninger på, og med stø kurs videre vil foreningen forhåpentligvis også i
fremtiden lykkes med nye utfordringer.

____”Ubesatt”_________ Tore Okkenhaug
Leder

Nestleder

Torny Pedersen

Asbjørn Olsen

Styremedlem

Styremedlem

Kari Paulsen Breimo

Arne Kr. Mathisen

Kasserer

Sekretær

Per Rekkedal

Oddbjørn Paulsen

Møtende vararepr.

Møtende vararepr.
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