
KVISLE SKOG VEL 

ÅRSBERETNING 2018 – 2019 

 

I perioden 2018 – 2019 har styret bestått av: 

 

Aron Preus    Styrets leder 

Dagfinn Haugen   Nestleder 

Ann Smeds Kristiansen   Kasserer 

Oddbjørn Christiansen   Sekretær 

Ole Dahlberg    Styremedlem 

Jonathan Pycroft   Styremedlem 

Harald Larsen    Styremedlem 

Tomas Lyngstad   Varamedlem 

Pål Gundersen    Varamedlem 

 

Tore Firing    Revisor 

 

Rebekka Preus    Valgkommite 

Kirsten Molander   Valgkommite 

 

 

Det har i perioden vært avholdt 6 styremøter. 

I tillegg har det vært gjennomført et møte med Grunneierne. 

 

Følgende saker, tiltak og engasjement har funnet sted: 

 

1. Registrering av Velforeningen i Brønnøysundregisteret. 

Revisjonsrapporten av 2017-2018 avdekket behovet for registrering av Kvisle Skog vel i 

Brønnøysundregisteret, for med det også mulighet til å opprette en egen bedriftskonto for 

Velforeningen. Dette ble naturlig nok en prioritert sak høsten 2018. 

21. desember 2018 er Kvisle Skog Vel registrert, samt bedriftskonto ferdig opprettet i DnB i 

januar 2019. 



 

2. Løypeavtale. 

Velforeningens midler går i hovedsak til å dekke kostnader relatert til løypenettet tilknyttet 

Kvisle Skog. Styret anså det som viktig å få en konkret avtale i havn, for å sikre bedre kontroll 

over kostnader, samt formalisere og konkretisere leveransen og kvaliteten i denne. 

En omfattende prosess, med kvalitetssikringsmøter i desember som til slutt endte i avtale om 

leveranse gjennom Arne Strandbråten. 

 

Vi gjennomførte også en undersøkelse for å kartlegge hytteeiernes interesse for- og ønsker 

rundt ski- og løypebehov tilknyttet Kvisle Skog. Denne undersøkelsen avdekket at 85% av 

hytteeierne mener at ski- og løyper er viktig, i en eller annen grad av begrepet. 

Årsmøtet vil presentere detaljene i undersøkelsen. 

 

 

3. Kvisle Skog nye nettsider. 

Det meldte seg som en nødvendighet å utarbeide nye nettsider for Kvisle Skog, da «gamle» 

nettsider var i ferd med å fases ut og opphøre ved utgangen av 2018. 

www.kvisleskog.no i «ny drakt» ble publisert 6. januar 2019.  

Nettsidene er under kontinuerlig utvikling, og vil forhåpentligvis være til glede og nytte for 

medlemmene i årene fremover.  

 

 

4. Dugnad 2018. 

Årets dugnad ble avholdt 6. oktober 2018. Opprydding rundt Buvann ble gjennomført.  

Både på øst- og vestsiden.  

Tiltak i forhold til merking og opprydding av båtene ble iverksatt.  

Dessuten ble tiltak gjennomført i forhold til utbedring av veiene. 

Etter dugnaden ble det tid til en liten sosial sammenkomst ved Metjønn. 

 

Veikommiteen ved Karsten Eirik og Kjetil har i tillegg bedrevet viktig og utvidet 

dugnadsarbeid utover høsten, sammen med gode hjelpere.  

Viktige tiltak, som alle som ferdes på veiene høster mye nytte av! 

 

 

5. Åpning av Fløtningsplassen. 

Thor med venner har lagt ned et fantastisk arbeid til glede for alle hytteeiere og besøkende i 

området, gjennom opprettelsen av Kvisle Skogs kulturelle bærebjelke, Fløtningsplassen. 

En hyllest til «de som gikk her før oss»; skogens arbeidere. 

Fløtningsplassen har informative skilt og anrettelser som forteller og gir oss et lite innblikk i 

livet til våre «forgjengere» 

Dessuten er den en åpen samlingsplass til bruk og anvendelse, med bålpanne, gapahuk, samt 

blant annet huske og piratbåt for barna.  

Lørdag 8. juni var det storslått offisiell åpning av plassen. Med besøk og foredrag fra 

historiker og entusiast Even Tråen. Pølser ble servert de mange som trosset værgudene – og 

stilte opp i regnværet. Spennende natursti laget av Tine Borge og Runar Halvorsen ble også 

introdusert denne dagen. 

Tusen takk til Thor og alle dere som har bidratt og hjulpet til med mange dugnadstimer. 

 

http://www.kvisleskog.no/
http://www.kvisleskog.no/


 

 

6. Påskeskirenn 2019. 

Årets påskeskirenn fikk seg en liten utfordring som følge av at tidligere års arrangører Karen 

og Elmar rett før påske solgte hytta si. En rettmessig og verdig takk rettes til de begge, som 

på egen hånd har stått for dette strålende arrangementet gjennom en årrekke. 

Men det ble heldigvis påskeskirenn også i 2019. Velforeningen tok ansvar, og deler av styrets 

medlemmer stod for gjennomføring. Godt hjulpet av familie og venner dessuten.  

Dagen ble fantastisk! Med flotte løyper, fantastisk vårvær og enorm deltakelse. 

Premier (stort sett) til alle.  

«Det viktigste er ikke å vinne men å delta». En viktig huskeregel, spesielt på en dag som 

denne - da det innrømmes at «tidtakingssystemet» spilte oss et lite puss. 

Men uansett, alle ble vinnere på en sånn dag! 

 

 

7. Regnskap, budsjett og revisors rapport. 

Regnskap, budsjett for neste periode og revisors rapport er vedlagt årsrapporten. 

Underskuddet kommer i år, som i fjor, som følge av kostnadene til løypekjøring. 

Årets budsjett tar høyde for dette og søker å balansere kostnader og inntekter gjennom en 

nødvendig økning av Velkontingenten. 

Det ble som i tidligere år, søkt om støtte fra Rollag kommune. (Kr. 5.000,-). 

Denne ble dessverre avslått i år, uten nærmere forklaring eller begrunnelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Kvisle Skog Vel 

5. september 2019 


