SULITJELMA HYTTEFORENING
Org.nr. 995 895 366

Sulitjelma Hytteforening – Årsberetning for perioden
17. april 2014 til 02. april 2015
Saksliste:
1. Valg av møteleder
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Kontingentfastsettelse/ budsjettforslag
5. Valg
Styret:
På forrige årsmøte den 17. april 2014, kl 1700 på Skihytta, ble styret i foreningen valgt slik:
Leder: Per Rekkedal Valgt for 1 år (på valg ved årsmøtet i 2015)
Nestleder: Ola Tande Hansen Valgt for 1 år (på valg ved årsmøtet i 2015)
Kasserer: Vigdis Aakerli Valgt for 2 år (på valg ved årsmøtet i 2016)
Sekretær: Camilla Lerhaugen Valgt for 2 år (på valg ved årsmøtet i 2016)
Styremedlem: Svenn Petter Hermansen Valgt for 2 år (på valg ved årsmøtet i 2016)
Vararepresentanter: Oddbjørn Paulsen og Camilla Risvold Godø Valgt for 1. år
Valgkomite: Kristian Amundsen (leder), Ole Ingvald Botten, Ronny Borge Valgt for 1. år
Revisorer: Kari Johansen Valgt for 2 år og Irén Tverrå Valgt for 1. år
I 2014 har det vært avholdt årsmøte med påfølgende medlemsmøte.
I perioden har det vært avholdt 4 styremøter og det er behandlet 14 saker.
Medlemmer:
Foreningen har ca. 300 betalende medlemmer pr dato!
Kontakt med medlemmene:
Vi minner om hjemmesiden vår: http://www.sulisavisa.no/hytteforening/index.htm
Gjennom året har vi informert om disse sakene:
Lagt ut årsmøtepapirene og årsmøtereferat for 2013
Referat fra medlemsmøte
Informasjon om vår rabattavtale med Byggmakker - Gunvald Johansen
Saksdokumenter til årsmøte 2013
Vår e-postadresse til nåværende sekretær: svenn.petter.hermansen@sbnett.no
Styrets arbeide:
Regulering av vassdrag
Nedtapping av Sulitjelmavassdraget i sommersesongen har flere år vært et tema som har engasjert hytteeiere
og andre brukere av områdene i og rundt vassdraget. På sist medlemsmøte ble det foreslått at styret
engasjerte seg i saken. Dette for å være forbered i forbindelse med muligheten for revisjonen av konsesjonen
2016. Hytteforeningen har satt ned en egen gruppe bestående av Torny Pedersen, Wenche Spjelkavik, Rolf
Schjem og Ola Tande Hansen som har sett på saken.

Målet til gruppen er en felles uttalelse sammen med andre interesseorganisasjoner for å fremme en revisjon,
der reguleringen av vassdraget må holdes på et minimumsnivå i sommersesongen, samt sørge for at det til en
hver tid er en minstevannføring elvene ut av magasinene. Dette for å sørge for at hyttefolk med flere kan
benytte vassdraget uten for store ulemper. Samt at opprettholde fiskestammen i vassdraget, ved å sørge for at
den har tilgang til de naturlige gyteplassenes sine.
Interesseorganisasjoner som det har vært dialog med er Miljøvernavdelingen til fylkesmannen, Salten
friluftsråd, Fauske og Sørfold Jeger og Fisk

Strømforsyning sydøstsiden av Kjelvatnet.
Vi har vært pådrivere for å få hytteeierne i dette området til å organisere seg i et strømutvalg. Disse vil ha den
videre kontakten med Fauske Lysverk. Nye henvendelser fra interesserte hytteeiere har vi formidlet videre mot
initiativtakerne.
Støtte til kjøp av snøscooter, IL Malm/ løypekjøring
Hytteforeningen ser positivt på tilrettelegging av skiløyper i området, og tiltaket støttes med inntil Kr.20.000,Betingelser: Kjøring blir gjort i store utfartshelger og påske, når været tillater det, av Ydalen - Dorro-Risevannet,
og Beritelva - Diamanten-Tjorvi samt Jakobsbakken - Anna.
Det ytres også ønske om Facebook oppdatering når det kjøres løyper.
Gapahuk fra Statsskog
Statsskog vil bidra med en gapahuk på egnet sted.
Forslag til plassering: Ved Beritelva eller annet egnet sted langs fjellveien inn mot Tjorvi.
Statsskog ordner søknad og nødvendige tillatelser
Parkeringsplasser
Brøyting av Parkeringsplasser i Såkikrysset: Høyreside brøytes hele vinteren, venstre side tas opp til påske.
Kjelvannskrysset og skihytta, brøyting gjennom hele året.
Brøyting utføres av A. Moan på vegne av Fauske Kommune.

Lys på parkeringsplass ved skihytta
Hytteforeningen bidro med støtte til lyssetting av parkeringsplassene, dette er offentlige parkeringsplasser som
Fauske kommune har eieransvaret for.
Ledlysene har vært mørke i flere perioder. Fauske lysverk feilsøkte anlegget og fant at fotocellene var fysisk
koblet fra. Dette ble utbedret men er koblet fra på nytt.
Saken er gjentatte ganger tatt opp med Fauske kommune, Fauske lysverk og Politiet.
Årsmøtet må ta stilling til hvordan saken skal behandles videre.
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