
Referat fra årsmøte Raphamn vel onsdag 17.04.19

Det var 16 fremmøtte

Gjermund Øihusom ønsket velkommen til møtet. 

Raphamnposten ble i år ikke lagt ut på vellets hjemmeside da den gamle er full og det jobbes med å få
klar en ny. 

Møteleder: Gjermund Øihusom

Referent: Anne Leine Andreassen

Svein Grimsvang og Toril Grimsvang Kjøllesdal ble valgt til å skrive under protokollen. 

Referat fra løypelaget

Årsmeldingen fra Mysusæter og Raphamn 2017/2018 løypelag viser at det er et overskudd på 
177.266 etter at garasje og tråkkemaskin er avskrevet med 365.272. Overskuddet henføres til 
gavebidrag fra sponsorer(hovedsakelig Gjensidigestiftelsen) og løypelaget hadde ved årsskiftet 
bankinnskudd på 458.161. 

Budsjettet for 2017 viser et underskudd på 33.450 etter at tråkkemaskinen er avskrevet med 100.00. 
Underskuddet skyldes i hovedsak at vi mistet bidrag fra hotellet og at lønningene er høyere som følge 
av økt kjøring med tråkkemaskin. Styret anser økonomien som god men registrerer at det med dagens
inntektsnivå er avhengig av ekstern støtte ved utskiftning av tråkkemaskin. 

Løypelaget legger ned et stort arbeid men er avhengig av sponsorer og hytteeiernes støtte. 

Vedr. saken om brøytet vei på Mysusæter forholder Raphamn vel seg passive til det selv om det er 
naturlig med kontakt mellom vellene.  

Regnskap/budsjett

- Det har vært en svikt i kontingentinnbetaling

- Det har vært godt oppmøte på bussturen til Høvringen og budsjettet beholdes på kr 3000.-

- Olsokfeiringen budsjetteres med kr. 1000.- som før. 

Regnskapet for 2018 viser et lite underskudd på kr 493.-

Det ble diskutert økning av kontingenten for å bedre vellets inntekt men konklusjonen ble at det 
sendes purring til de som ikke har betalt. 

Budsjettet for 2019 viser et underskudd på grunn av utvikling og finansiering av ny nettside. 

I tillegg tas det kontakt med Kleiverud hytteforening med tanke på å invitere til medlemskap i 
Raphamn vel. 



Utviklingen av ny web-side er beregnet til kr 10000,- og i tillegg vil en kjøpe domenet Raphamn vel. 
Vedlikeholdsutgiftene er beregnet til å være kr 1000,- pr år. 

Modellen vil være en forside med faner. Denne siden vil ha ubegrenset plass.

Kjell Arne Bakke tar på seg redaktøransvaret for den nye hjemmesiden. 

Årsmøtet tar budsjett og årsregnskap til etterretning. 

Årsmeldingen ble lest opp. 

Vedrørende Stolpejakten som styret tidligere er blitt orientert om er denne sendt til Ove Turtum som vil
ta dette videre. 

Fra Advokatfirmaet Remman v/ Pål Remman er styret blitt kontaktet vedr. søknad om medlemskap i 
Raphamn vel for Rondeslottet Utvikling(RUAS). Styret i Raphamn vel ved leder Gjermund Øihusom 
har i sitt svar satt søknad om medlemskapn på vent med begrunnelse i at medlemskap først og fremst
er for hytteeiere på Raphamn. I tillegg er vellet kjent med omstendigheten rundt eierskapet og ønsker 
ikke å bli en part i dette.  Styret i Raphamn vel og  årsmøtet hadde en diskusjon rundt søknaden om 
medlemskap og  om det var nødvendig med en endring i vedtektene vedr. hvem som skal kunne bli 
medlem.  

Forslaget om å endre vedtektene til « alle som har hytte eller setereiendom kan søke om 
medlemskap» og ta inn en bestemmelse om at «bare en i et delt eierskap kan være medlemmer» falt 
da konklusjonen ble at et medlem uansett bare har en stemme og saken ble lagt død. 

Valg

Styret ble gjenvalgt ved akklamasjon.  

Styret består av:

Gjermund Øihusom Formann

Anne Leine Andreassen Sekretær

Hans Peter Moe Kasserer

Lillian Bakken Granberg Styremedlem

Anders Wüller Styremedlem

Jon Vegard Lunde Varamedlem

Valgkommitè:



Marit Hosarøygard

Jon Herud

Toril Grimsvang Kjøllesdal og Kjell Arne Bakke ble takket med blomster for informasjon og arbeid ifm 
saken der Rondeslottet Høyfjellshotell ble pekt på som alternativ til særskilt bo- og omsorgsmottak for 
asylsøkere. 

Hans Peter Moe(kasserer) og Gjermund Øihusom(formann) fikk også blomster for arbeidet de gjør for 
Raphamn vel.  

Lillian Bakken Granberg sto for blomsteroverrekkelsene. 

Marit leste dessuten opp Carl Solberg sin beretning om da Raphamn vel ble startet opp i 1978/79 
samt sang skrevet til den anledningen.   

Svein Grimsvang fortalte levende om påsken på Raphamn for omtrent 60 år, alt fra togturen fra Oslo, 
lastebil, hest og slede og til slutt ski for å komme seg på hytta.  


