Årsmøtet 2009
REFERAT FRA ÅRSMØTE I RAPHAMN VELLET
PÅSKEN ONSDAG 08.04.2009
1. Åpning
Lars Ivar Ulmo ønsket velkommen. 40 medlemmer
var tilstede.
Hotellets nye direktør Sofie Våle Solie presenterte seg
og hun så frem til et godt samarbeid med Raphamn vel
og hyttefolket. Sofie oppfordret de av hyttefolket som
trengte mer plass til besøkende om å leie rom på
hotellet.
2. Valg av referent :
Jon Herud ble valgt til referent, Arne Gjulem og Ella
Urke ble valgt til å undertegne protokoll
3. Årsmelding
Årsmelding ble lest opp.
4. Orientering / o-kart
Den 5. august arrangeres det o-løp på Raphamn med
start på hytta til Jo Vegard Lunde
5. Regnskap
Gjennomgang av regnskap ved kasserer Hans P. Moe
som er gjengitt i sin helhet i Raphamn-posten.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6. Kontingent
Kontingent beholdes uendret, dvs 300 kroner.
7. Arbeidsfordeling styret
Arbeidsfordeling styret presentert og godkjent.
8. Veistyret.
Støtte til veistyret om å arbeide for å gjøre privat vei til
kommunal vei. Begrunnes med at utgifter til veien
dekkes av hotellet og hyttefolket mens bygdefolket og
dagturister kjører gratis.
9. Løypelaget
Gunnar Granlyredegjorde for arbeidet med løypelaget.
Årlige utgifter nær 300.000 og inntekter270.000 kroneri
året hvor vellets bidrag nå er 17 000 kroner i året.
Det oppfordres til frivillig innbetalinger til løypelaget
som da merkes med Raphamn vel. Løypelagets
konto 2105.07.16640.
10. Eiendomsskatt
Konklusjon på debatten var at styret skal bruke sine
krefter på å forsøke å få kommunen til å overta privat
vei samt å bidrag mer til løypekjøring. Dette som en
gjenytelse for innføring av eiendomsskatt.
11. Nye medlemmer i vellet
Vellet ønsker seg så mange medlemmer som mulig.
85% av hytteeierne på Raphamn er medlem av vellet.
Der det er flere brukere av hytta oppfordres også disse

til å være medlemmer av vellet. Alle som har lyst er
velkomne i vellet.
12. Hjemmeside
Vi takker formannen for etablering av flott hjemmeside.
Lars legger nå til rette for å kunne sende post til
hjemmesiden.
13. Dato for neste årsmøte
Nest årsmøte holdes på hotellet på onsdag i påskeuken.
14. Valg
Formann: L.I. Ulmo ikke på valg
Kasserer: H.P. Moe tar gjenvalg
Sekretær: Anne Leine Andreassen, ny, velges for to år
(email anneleia@start.no)
Styremedlem: Gunnar Rusten, ikke på valg
Varamedlem: J.V. Lunde, ikke på valg
Revisor Margot Bergum og Oddlaug Sørgjerde tar
gjenvalg for ett år
Valgkomité: Marit Hosarøygard er valgt for to år og
Svein Grimsvang tar ett år til
Gunnar Rusten sitter i styret for Raphamnsvegen.
15. Eventuelt
Jon Herud ble takket for 7 års innsats i styret, 3 års
innsats som sekretær og 4 år som formann og ble
overbrakt to flasker vin. Jon går nå ut av styret men
lover å holde på påskerennet på Øvre Lorttjern.

