Lusetergrend Vel
Bjørn Emil Vinnan
Styreleder
Halsåsen 21A
1397 Nesøya
Tlf. .95969347
bevinnan@
gmail.com

Hogne Høstmælingen Ronny Wiker Engeline Heisholdt
Nestleder
Kasserer
Andresen
Vårseterveien 35a
Eneboveien 3 Holtervegen 229
2611 Lillehammer
1807 Askim 2034 Holter
Tlf. 92213230
Tlf. 48898005 Tlf. 95273552
hogne@
rwike@
engelinehei@
hunderfossen
online.no
yahoo.no

Liv Koller Borg
Styremedlem
Zimmerbergstr. 8
CH-8803
Rueschlikon
Switzerland
liv@koller-borg.com

Jørn Qviller
Varamedlem
Fjeldmoravegen 11
2406 Elverum
Tlf. 91607448
jqviller@
gmail.com

Lusetermorkje Beitelag ved:
Erling Lusæter,
styreleder
Ivar Valdvik,
styremedlem
Stein Tofte,
styremedlem
Steinar Rundhaugen, styremedlem
Sel kommune,
styremedlem
Terje Holst,
vara – styremedlem
Nyborghaugen, 10. november 2017

Oppfølging av jordskiftedom fra 2004 - mangelfull fremdrift og brudd på vedtektene for
Lusetermorkje Beitelag
Bakgrunn:
Sel kommune, samtlige beiteberettigede og grunneiere i Lusetermorkje var parter i jordskiftet
som ble avsluttet med stadfestelse av Nord-Gudbrandsdal Jordskifteretts dom i Eidsivating
Jordskifteoverrett 1. desember 2004. Vedtektene (vedlagt) for Lusetermorkje Beitelag er del av
jordskiftedommen. Sel kommune har ett styremedlem i Lusetermorkje Beitelag. Erling Lusæter
er styreleder og 3 beiteberettigede er styremedlemmer samt 2 representanter for ikke
beiteberettigede.
En viktig del av jordskiftedommen fra 2004, var etablering av bedre tilgang til beite utenfor
selve hytteområdet på Luseter. 13 år etter dommen i jordskiftet og svært mange år med purringer
fra Lusetergrend Vel, har det fortsatt ikke vært fremdrift i saken, og så langt vi har erfart, har
Lusetermorkje Beitelag gjennom brudd på egne vedtekter gjort seg indisponert til å fatte de
nødvendige beslutninger. Dette var tema på årsmøtet i Lusetergrend Vel i juli 2017. Årsmøtet
påla styret å ta initiativ til å få bragt sakene i orden.
Vedtektsbrudd:
Vi har konstatert følgende brudd på vedtektene i Lusetermorkje Beitelag:
§ 3 Beiteplan – ikke utarbeidet
Beitelaget skulle kontakte NIJOS for å få laget en beiteplan for pleie/bedring av tilgangen til
utmarksbeitet. Beiteplanen skulle lages i samarbeid med skogsjefen i Sel kommune og skulle
være et fundament for videre arbeid for å få beitedyra vekk fra det dårlige beite i hytteområdet
og ut i det rike utmarksbeitet. Dette var tuftet på en rapport fra NIJOS som ble utarbeidet for
jordskiftet. Hytteeierne i området har ifølge jordskiftedommen betalt til sammen ca 163 000,- kr
for avskaffelse av beiteretten på 500 m2 pr tomt. Beløpet ble overført til beitelaget for bl.a. å
dekke utgifter til en beiteplan fra NIJOS og for å lage korridorer for dyra ut i det rike
utmarksbeitet.
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§ 6 Årsmøte – avholdes ikke årlig og ikke i henhold til vedtektene.
 Lusetermorkje Beitelag har ikke hatt et gyldig styre på mange år. I vedtektene står det at
styret (og revisor) velges for 2 år.
 Siste årsmøte ble holdt 30. november 2013. Årsmøtet før dette var i 2010. Årsmøtet skal
holdes innen 1. september for at vedtak fattet på årsmøtet skal være gyldige. Om en antar at
årsmøtet i 2010 ble holdt i henhold til vedtektene, har beitelaget dermed ikke hatt et gyldig
styre siden 2012.
 Gjennomgang og godkjenning av regnskap sto ikke på årsmøtets agenda og evt. vedtak mht.
dette er følgelig ikke gyldig. Sakspapirer for årsmøtet var så vidt vi vet ikke vedlagt
innkallingen. Det fremlagte regnskapet på årsmøtet var ikke revidert. Det ble imidlertid
«godkjent» av årsmøtet med forbehold om at revisor ikke hadde noen bemerkninger.
 Av regnskapet (vedlagt), som skal være behandlet på årsmøtet 30. november 2013, går det
frem at det er et årsregnskap for 2012 og 2013. Det er datert 31. desember(!).
 I følge årsmøtereferatet for 2013 (vedlagt), sak 7, ble Steinar Løsnesløkken valgt som
revisor. Vi er kjent med at det skjedde uten at han ble spurt og at han aldri har hatt noe
oppdrag for beitelaget. Beitelaget har følgelig ikke hatt revisor fra 2012 (eller tidligere?).
Styret i Lusetergrend Vel har tidligere informert Sel kommune om dette uten at noe er gjort
med det av Sel kommune.
 Det fremgår ikke av referatet fra årsmøtet hvem som var til stede.
 Lusetergrend Vel har møterett, men var ikke innkalt.
 Referatet fra årsmøtet 30.11.2013 er ikke undertegnet, ref. §6 pkt 4.
 Med henvisning til §8 så har en hytteeierrepresentant møterett i styremøtene. Vi har ikke
mottatt innkalling eller referat.
Fra årsmøtereferatet 30.11.2013 går det frem at styreleder Erling Lusæter mener at beitelaget må
ha et møte med ordføreren og rådmannen i kommunen for å legge en langsiktig plan for videre
arbeid i beitelaget. Beitelaget har ennå ikke kontaktet NIJOS for å lage en beiteplan i samarbeid
med skogbrukssjefen i kommunen slik vedtektene krever. Beiteplanen skal jo være grunnlaget for
en langsiktig plan for beitelagets arbeid.
Styret i Lusetergrend Vel ber om en snarlig tilbakemelding fra beitelagets styre på når og
hvordan ovennevnte vil bli bragt i orden. Vi ber også om at regnskap (revidert) fra samtlige
årsmøter etter jordskiftedommen, blir oversendt.

Med vennlig hilsen
For Lusetergrend Vel
Bjørn Emil Vinnan (sign.)
Styreleder

Hogne Høstmælingen (sign.) Ronny Wiker (sign.) Engeline Heisholdt Andresen (sign.)
Liv Koller Borg (sign.)
Vedlegg:
 Vedtekter for Lusetermorkje Beitelag
 Referat fra årsmøtet i Lusetermorkje Beitelag 30.11.2013
 Regnskap for Lusetermorkje Beitelag fremlagt på årsmøtet 2013
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