ÅRSBERETNING FOR KVAMSKOGEN VEL 2021
Årsmøtet 3.mai 2022

Et viktig prosjekt i jubiléumsåret 2021 var å skrive bok om
Kvamskogen og utviklingen av hyttebyggingen de siste 50 år.
Dessverre førte koronasituasjonen til at selve
jubileumsfeiringen måtte avlyses.
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Furedalstrekket

Bilkø Kvamskogen 1960
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Styret i jubiléumsåret

I 2021 har styret hatt denne sammensetningen:
Fra venstre: Britt Jacobsen, Øyvind Valland, Rune Hansen, Eva Grimstad,
Ulf Rasmussen og Siri Margrethe Andersen.
Siri var ikke til stede da bildet ble tatt.
På grunn av koronasituasjonen ble årsmøtet utsatt 3 ganger, siste gang fra
8. februar 2022 til 03.05.2022 med felles årsmøte for 2021 og 2022. Knut
Iversen, sto på valg i 2021 og valgte å gå ut av styret i 2020. I 2021 har
styret derfor kun hatt 6 medlemmer frem til årsmøtet i 2022.
Eikedalen,Teigen, Teigaberg

Eva Grimstad 1 år, leder

Kvernasskogen/Byrkjesetrene/Tokagjel

Rune Hansen 1 år, nestleder

Eikedalen, Teigen, Teigaberg/Kleiven

Britt Jacobsen 1 år

Jonshøgdi/Dalen/Gråsteinsdalen

Siri Margrethe Andersen 2 år

Furedal/Mødal

Ulf Rasmussen 1 år

Kvednaskogen/Byrkjesete/Tokagjel

Øyvind Valland 1 år, kasserer/IT,park.
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Anne Lien var foreslått av valgkomiteen til årsmøtet i 2021 og hadde akseptert,
men trakk seg høsten 2021 pga høyt arbeidspress i jobb og studier.
Styret har i 2021 bestått av 6 medlemmer. Situasjonen for årsmøtet 2022 er at
hele 6 medlemmer står på valg. Styret innstiller til årsmøtet endring av
vedtektene ved at styret reduseres til 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.

Valg 2022
Eva Grimstad og Øyvind Valland har frasagt seg gjenvalg. Styret innstiller til
endring av vedtektene slik at det velges 5 styrerepresentanter og 2
vararepresentanter fra og med 2022.
Valgkomite 2021/22
Valgkomité 2022/23

Harald Thomsen, leder, og Asle Moldestad (velges hvert år)
Eva Grimstad, leder, Harald Thomsen, medlem

Revisor:

Håvar Tveit (revisor velges hvert år)

Innstilling fra valgkomitéen til årsmøtet 2022:
Rune Hansen
Ulf Rasmussen
Siri Andersen
Edvard Skagen
Kristin Birgitte Hunderi

styreleder for 1 år, valg medlem for 2 år
styremedlem for 2 år
styremedlem for 1 år
styremedlem for 2 år
styremedlem for 2 år

Dersom årsmøtet vedtar 5 styremedlemmer og 2 vara:
Lasse Hiis Berg
Svein Anders Dahl

varamedlem for 1 år
varamedlem for 1 år

Foreningens sist gjenlevende æresmedlem, Christopher Brun, døde 12.10.21,
98 år gammel. Foreningen har etter det ingen æresmedlemmer.

Medlemsoversikt
Pr. 01.1.22 er det 815 medlemmer. Vi ﬁkk ca 100 nye medlemmer i 2021,
mens 36 ble meldt ut grunnet død/salg av hytte eller ikke betalt kontingent.
Vi har hatt vervekampanje i jubileumsåret 2021, og medlemstallet har økt
dette året med 100 medlemmer. Dette er veldig bra! Vi håper fortsatt at alle
våre medlemmer vil verve minst ett nytt medlem. På den måten håper vi å
kunne doble medlemstallet i løpet av en tre-års periode. Vi får gjennom det
større slagkraft overfor offentlige myndigheter og større muligheter til å bygge
stier, forbedre løypene og bygge badeplasser.
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Verving av nye medlemmer lørdag 16.10.21 ved Landhandleriet. Her solgte vi også
30 bøker, sitteunderlag og buffer med vår logo. I løpet av noen uker har vi solgt
nesten halvparten av opplaget for boken.(opplag: 1000 ekspl.) På 1,5 time ﬁkk vi 8
nye medlemmer. Medlemstallet ble da 815, en økning hittil i 2021 på ca. 100. Det
er veldig bra, men, vi må ha ﬂere medlemmer av Kvamskogens 2.500 hytter.

Styremøter
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2021, 2 digitale pga korona-situasjonen.
I tillegg et møte i januar 2022.

Løypemøte i regi av Kvamskogen Næringslag
Det avholdes årlig løypemøte hvor Kvamskogen Vel er til stede. Ellers er Kvam herad,
Hordaland fylkeskommune, BOF, og Samnanger kommune med.
Løypekostnader og inntekter
Løyperegnskapet for 2021 og budsjett for 2022 viser:
Tilskudd fra hytter + vips
kr. 709.710,- (tilsvarer 1.363 hytter)
Tilskudd fra næring
kr. 516.284,Sum
kr. 1.225.994,Budsjett
Fra Kvam herad
Fra Samnanger k.og Vestl. Fylke
BOF + Kvamskogen Vel
Næring
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2021

2022

100.000
95.000
60.000
160.401

150.000
95.000
60.000
157.500

Kvamskogen Hytteservice v/Jan Guttorm Skeie:
Først 11. febr. startet snøvinteren for alvor i 2020 med 45 cm, snø til 13.2.
Siste febr. var det 75 cm snø og det ble kjørt i 21 dager. Flotte forhold frem til
8-9.2. og til 20.3. Ved utgangen av mars var det 72 cm snø og preparering i 16
dager. 4. april ble det kjørt en rundløype - 92 cm snø på det meste. 25.4 var
siste dag med preparering. Sesongen 19/20 ble det preparert i 405 t og 256
km.

Kommunikasjon medlemmer og andre
Hjemmesiden til Kvamskogen Vel ble fornyet i 2016. På hjemmesiden ﬁnnes
opplysninger om foreningen, aktuelle saker og annen informasjon vedrørende
Kvamskogen. Det ﬁnnes nyttige linker om vær- og føremelding, tjenester fra
Røde Kors, bussruter, kameraer, osv. I artikkelen om Nødplakat og Nødapp kan
en laste ned kart med GPS posisjoner for ens hytte, samt en app som gir
nøyaktig posisjon til hvor du beﬁnner deg i terrenget om uhellet skulle være
ute. Foreningen har hyppige informasjoner på hjemmesiden, og benytter FBsiden Kvamskogens Venner til informasjon og diskusjoner med både
medlemmer og andre interesserte. Eva Grimstad er administrator for denne
FB-siden. Den har nå ca. 2600 medlemmer. Vi anbefaler medlemmer og andre
med hytte på Kvamskogen og melde seg inn i gruppen. Kvamskogen Vel har
også egen FB-side.
Foreningen har tatt i bruk epost som informasjonskanal til medlemmene.
Dette er tidsbesparende, effektivt og gir reduserte kostnader. Vi er avhengige
av at epost og mobilnummer blir meldt inn og oppdatert ved endringer. I
forbindelse med oppdatering av alle medlemmers kontaktinformasjon, er det
sendt en link der alle kan gå inn og kontrollere, eventuelt redigere, sin
kontaktinformasjon. Vi mangler nå ganske få opplysninger.
I 2021 har Kvamskogen Vel også fått ut informasjon om foreningen til folk i
Kvam gjennom et nettmøte organisert av Grannehjelpa i Kvam, Tematreff
14.10.21. Helena Rykkje er leder for Grannehjelpa. De har treff/møte på nett
en gang pr. mnd hvor de tar opp forskjellige tema. Eva Grimstad fortalte denne
gangen om Kvamskogen Vel sitt arbeid, og om boken som var skrevet om
Kvamskogen i foreningens 50-års jubileumsår i 2021. Grannehjelpa inviterte
oss til å benytte sitt nettopplegg gratis til eventuelle senere medlemsmøter for
Kvamskogen Vel. Det kan være en god mulighet til å treffe medlemmer.

Medlemsfordeler
Medlemskapet i Kvamskogen Vel gir medlemsfordeler i utvalgte butikker. I
2018 ﬁkk vi i tillegg avtale med Eikedalen skisenter og Furedalen Alpin om 20%
på halvdagskort og heldagskort. Denne avtalen gjelder fortsatt, den innebærer
at en bestiller på nett. Vi har hatt god avtale med Hardangerbadet i 2021 og
håper å få til ny avtale for 2022.
Oversikt over medlemsavtaler ligger på hjemmesiden, www.kvamskogen-vel.no
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Parkeringsplasser, Leite og Kleiven
Fra og med 2019 har styret laget eget driftsregnskap for parkeringsanleggene .
Styret utredet sak
til årsmøtet i 2020 om parkeringsplassene skulle skilles ut fra Kvamskogen Vel
i en egen forening.
Styrets innstilling til årsmøtet 2020 var at parkeringsanleggene fortsatt skulle
være en del av Kvamskogen Vel, og at det lages eget driftsregnskap for disse
hvert år som note til foreningens regnskap. Årets regnskap 2021 viser et
overskudd på kr 63 300 som settes av på parkeringskonto. Overskuddet
skyldes mellom annet at nytt bomsystem ble utsatt til begynnelsen av 2022.
Det ble heller ikke utført grusing av plassene i 2021, dette vil bli gjort i 2022.
Det er lagt opp til et underskudd i 2022 på kr 40 450 som dekkes av oppsparte
midler.
Det ble innhentet anbud på brøyting av parkeringsplassene i 2021. Resultatet
var at vi ﬁkk redusert kostnadene med kr. 100.000,- pr. sesong. Det er Borge
Terrengteknikk som nå har oppdraget med å brøyte våre 400
parkeringsplasser, med en sesongs prøvetid. Han har ﬂere års erfaring med
brøyting av plassene fra da han var ansatt hos Henrik Steine.
Styret har vedtatt at det i 2022 skal inngås avtale med Kai Neteland som
«vaktmester» for parkeringsanleggene.
Styret legger opp til at foreningen kan kjøpe tilbake noen få parkeringsplasser i
2022 for de som
ønsker det. Begge plassene er fulle, men vi har ventelister for eventuelle
interesserte.
Husk ulikt parkeringsmønster i vinter – og sommersesong. Følg anvisninger i
oppslag på plassene.
Gyldig parkeringskort skal ligge godt synlig. Det ble sendt ut nye, permanente
parkeringskort i 2019. Det blir fra da av IKKE sendt ut nye kort hvert år, og
eventuelle andelshavere som ikke betaler årlig faktura vil få deaktivert
adgangsbrikken til parkeringsbommen.
Kostnader med administrasjon, brøyting og vedlikehold som utlignes på
medlemmer med parkeringsplass, ble fra 2019 øket til kr. 1500 pr.
parkeringsplass. Dette for å unngå at foreningen ﬁnansierer driften av
parkeringsplassene. Vi har nå hatt to år med overskudd i driften. For 2022 er
årlig andel av driftskostnader redusert til kr 1250.
Vi endrer nå åpningssystemet for parkeringsplassene til bruk av mobiltelefon.
Da trenger vi oppdatert informasjon fra alle med parkeringsplass. Det kan
kobles på 4 mobiltelefoner pr. plass. Arbeidet med innhenting av nummer for
Kleiven er ferdig, og bomstyring er planlagt montert i slutten av januar. Når
denne er i drift starter innhenting av nummer for Kleiven. Info kommer på
epost.
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Administrasjon av foreningen
Vårt regnskapsystem er Styreweb. Systemet anbefales av Vellenes
Fellesorganisasjon, er nettbasert og meget brukervennlig. Dette gir oss enklere
og mer effektiv drift og kommunikasjon med medlemmene.
Medlemmer som ikke ønsker digital kommunikasjon, får dokumenter tilsendt
på papir som før. Disse må selv gi beskjed om at de ønsker kommunikasjon via
post. Det er ønskelig at så mange som mulig bruker e-post, da det er mye
rimeligere og mindre arbeidskrevende. Det fremgår av regnskapet for 2021 at
vi hadde beskjedne driftsutgifter og store ekstrainntekter pga salg av
jubileumsbok. Ved salg av ca. 600 bøker har vi inntekter på 97.000,- i tillegg til
kr. 45.000 i tilskudd når kostnader er trukket ifra, til sammen kr. 142.000,-.
Gjenstående ca. 350 bøker vil gi en inntekt på kr. 87.500,-. Alle inntekter vil bli
brukt til opparbeiding av stier og badeplasser. Det samme gjelder økte inntekter
ved at medlemsavgiften er satt opp til kr. 350,- fra 2022. Dette vil gi økt inntekt
på ca. kr. 50.000,-. I tillegg satser vi på Spleis på sti prosjektene etter påske.
Sti/løypeprosjektene har en kostnad på ca 2 mill.kr. på første byggetrinn, fra
Tokagjel til Kvamseter Lodge/Teigaberg.
Administrasjonskostnader av foreningen, honorar, er kr. 81.000,- i 2021.
Administrasjonskostnader av parkeringsanleggene, honorar, er kr. 25.000,- i
2021.
De lave kostnadene forklares ved en stor dugnadsinnsats knyttet til drift av
foreningen.

Lavlandsløype/sti: Prosjekt bedre stier og løyper.
Kvamskogen er et yndet turområde, og vi vil forsterke disse gode naturopplevelsene med gode tur-ruter. Vi er i ferd med å oppgradere og utbedre
eksisterende stier, og tilrettelegge for nye trasè-valg der det er naturlig. Vi
ønsker også å legge bedre til rette for turelskere med bevegelsesvansker.
Budsjettet for hele prosjektet, 1.byggetrinn, er på over 2 millioner kroner..
Vi er godt i gang med dette arbeidet. Ved utgangen av 2021 er vi ferdige med
alle tiltak øst for Landhandleriet, der det ved hjelp av eksisterende hytteveier og
nybygde grusstier nå er sammenhengende trasè helt til Byrkjesete/Tokagjel.
Løypetraseen for prepareringsmaskinen er også oppgradert og følger stort sett
samme trasè. Det gir mulighet til å preparere området Steinskvandalen og
Byrkjesete med mindre snø enn før.
Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom Kvamskogen Vel,
Kvamskogen Næringslag og Kvam Herad. Det er et stort arbeid som krever god
planlegging, avtaler med grunneiere og avtaler med entreprenører. Det arbeidet
som har vært utført pr. nå er utført av Henrik Steine AS og Kolbjørn Steine/
Aktiven Skiheis AS.
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Til nå er det brukt i underkant av 600 000 kr på prosjektet. Like før jul ﬁkk vi
godkjent trasèen fra NAF til Leite hos kommunen, og denne vil påbegynnes så
fort snøen er borte til våren. Kostnadsoverslaget her er på ca 500 000,-. Vi har
god erfaring med Spleis fra prosjektet ved Byrkjesete der vi ﬁkk inn over 30
000,- i støtte fra hyttefolket. Brukerﬁnansiering vil også benyttes på veien
videre, og vi ﬁkk allerede i desember en støtte på kr 50 000,- fra en fornøyd
hytteeier. Dette går rett inn i prosjektet til våren.
Videre sti planlegges fra Leite, sør for Måvotno til Tangen og videre til
Teigaberg. Her vil vi jobbe med grunneieravtaler og byggesøknad første halvdel
av 2022, og satser på oppstart i terrenget til høsten. Dette er lange strekk, og
prisestimatet passerer fort en million kroner. Vi har fått ekstern støtte på ca
700 000 til nå, og jobber videre med søknader til mellom annet Kraftfondet og
Sparebankstiftinga Hardanger. Kvamskogen Vel budsjetterer med restbeløpet
fra budsjettet 2021; kr 90 000,- samt 150 000 nye midler, totalt kr 240 000 i
2022. Kvamskogen Næringslag har gått inn og kjøpt 50% av broen over
Kvennelvi fra Aktiven i jan. 2022, slik at løypemaskinen kan benytte broen.
Kostnaden her har vært kr. 250.000,- + MVA. Vi forutsetter at Næringslaget
også budsjetterer med kr 100 000,- til stiene. Vi bruker med andre ord mye
penger på dette, men aldri har vi vel hatt et prosjekt som har fått så mange
gode tilbakemeldinger fra fornøyde hyttefolk.
Under ligger det noen bilder fra prosjektene som er ferdigstilt.

Sti fra Kvernsaskogen mot
Skarbekken, bygget I 2020

Fra Aktiven mot Kvinnhovden,
bygget sti i 2020
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Mot Byrkjeste, bygget desember 2021
På strekningen Vetlavatnet til Kleiven/Teigaberg er det ﬂere vanskelige områder
for løypemaskinen. Det gjelder ved kryssing av elven ved stølene til Lid og det
gjelder løypen inn mot broen på kryssing av utløpet. Her kreves det mye snø for
at løypemaskinen skal kunne gå. Denne strekningen er tenkt ferdig i 2023, men
akkurat disse punktene ønsker vi å få gjort noe med, dersom det er mulig.
Problemet er imidlertid at det kreves søknad til kommunen og avtale med
grunneiere, og det tar tid. Vi regner likevel med at stien her vil være ordnet i
løpet av 2023.

Denne delen av «stien» er så
dårlig at det må mye snø til for
at løypemaskinen kan gå over.

2 dårlige punkt
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Jubileumsboken
HERLIGE KVAMSKOGEN
av Eva Grimstad

Salg av sitteunderlag
Vi har laget sitteunderlag med
foreningens logo som selges
for kr 50,-/stk. Alle nye
medlemmer i 2021 og alle som
har vervet medlemmer i 2021,
får et sitteunderlag.

Her overrekker Eva Grimstad bøker
til ordfører Torgeir Næss på
biblioteket i Norheimsund 15.9.2021.
Boken er trykket i 1000 eksemplarer.
Den forteller om Kvamskogens
utvikling fra 18-hundretallet og frem
til 2021 med fokus på utvikling av
Kvamskogen fra 70-tallet. Boken
koster kr. 250,-. Boken har fått
økonomisk støtte fra Kvam Herad og
Sparebankstiftinga Hardanger.

Salg av buﬀ
Regnskapet viser salg av 60
buff til nå. Vi håper på salg av
mange ﬂere vinteren 2022. De
koster kr. 150/stk. og er i hel ull
med velforeningens nye logo.
Produsert av Safa. Vi har totalt
tatt inn 250 buff, og de selges
på Kvamskogen Landhandleri.
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Skilting og etablering av badeplasser:
Bergen og Omland friluftsråd, i samarbeid med Kvamskogen Vel og
Kvamskogen Næringslag, har gode turkart, men vi ønsker å nå ut til ﬂere
frilufts-interesserte. Nytt turkart skal utarbeides i 2022 og vil da også ta med
Eikedalen. BOF vil også lage ﬂere skilt som viser stier og løyper. Vi ønsker
innspill fra hyttefolket på hvor de mener vi bør sette opp nye skilt. Se våre
hjemmesider www.kvamskogen-vel.no.
Vi har også startet samtaler med BOF om etablering av gode badeplasser på 3
av vannene sentralt på Kvamskogen. Dette arbeidet har vi satt av kr 50.000,- til
i budsjettet for 2021, som blir overført til 2022. I tillegg vil BOF kunne søke
statlige midler til dette dersom grunneiere vil inngå avtale om slik bruk i 45 år.
Vi har startet med å søke å få til avtaler med grunneiere i 2021, men det er kun
ved Vetlavatnet vi ser mulighet til å få til dette i denne omgang. Her ser vi bilde
fra Vetlavatnet hvor vi tenker etablere badeplass.
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Planlagt badebrygge

En slik badebrygge som på bildet
under kan være aktuell i
Vetlavatnet. I tillegg vil plassen bli
gruset med steinbord og benker.
Det er i dag parkeringsplass i
nærheten som vil bli tilgjengelig
mot avgift. Det arbeides
med å få etablert et kommunalt
WC på parkeringsplassen.

Kartutsnitt badeplass
Vetlavatnet

Hjertestarter
Det ble kjøpt inn hjertestarter i
2019. Denne er plassert på vegg
på vestsiden av Landhandleriet.
Den er lett tilgjengelig ved behov.
Hjertestarteren eies og følges opp
av foreningen.

Medlemsmøte 2021
Pga koronasituasjonen ble det ikke holdt medlemsmøte i 2021. Det ble
imidlertid sendt ut brev til alle medlemmer med informasjon, og det ble holdt en
stand ved Landhandleriet i forbindelse med høstferien, lørdag 16.10.21. Her ble
boken, buff og sitteunderlag solgt, og det ble foretatt verving av nye
medlemmer. 8 nye medlemmer ble vervet på 1,5 time. Dette vil vi gjenta
vinteren 2022 ved Furedalstrekket.
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Strategi- og handlingsplan for Kvamskogen 2021-2024
Strategi- og handlingsplan 2021-2024 ble lagt ut på hjemmesiden og senere
sendt ut i tilknytning til brev til medlemmene høsten 2020. Vi ba om innspill
innen utgangen av året, og det er kommet inn ﬂere innspill som er tatt med i
planen. Planen blir lagt frem på årsmøtet 28.4.2022

Planen har følgende fokusområder:
Traﬁkksikring av Fv7, med nedsatt fartsgrense til 60 km/t inntil tunnel under
Kvamskogen er etablert. Dette avgjorde Vegkontoret i 2021 til fortsatt å være
80 km/t, men situasjonen har nå endret seg pga rekkefølgekravet, så vi jobber
videre med nedsettelse av fartsgrensen til 60 km/t. Vi har vært i kontakt med
Næringssjefen i Vestland fylke og politisk leder for Samferdselskomitéen i
fylket og informert om viktigheten av nedsatt fartsgrense pga
traﬁkksikkerheten og pga at rekkefølgekravet må bort snarest mulig.
Vi har sendt brev til Lensmannen i Kvam og bedt om at de støtter nedsettelse
av fartsgrensen til 60 km/t.
Få på plass tunnel fra Steinsdalen til Eikedalen samtidig som det jobbes for å
sikre busstilbudet. Saken er avgjort med utgang i Eikedalen. Det har vist seg at
reguleringsplanen, som det skulle jobbes parallelt med i forhold til ﬁnansiering i
2021/22 ble utsatt av fylket, men er nå på plass med kr 2,2 mill. Arbeidet med
denne kan ta ca. 1 år. Så håper vi ﬁnansieringen på ca. 2 milliarder er på plass
i løpet av dette året. I så fall kan tunnelen være påbegynt i 2024 og kanskje
ferdig i 2026-27. Kvamskogen Vel jobber mot politikere i Vestland fylke og mot
våre folk på Stortinget. (Hordalandsbenken)
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Forhindre at det etableres vindturbinpark på Kvamskogen. Dette synes avgjort
at det ikke blir.
Etablering av et godt gangvegnett på Kvamskogen. Dette er vi i gang med ved å
bygge gangstier i samarbeid med Kvamskogen Næringslag og Kvam herad.
Sikre utvikling på Kvamskogen ved at rekkefølgekravet oppheves. Dette jobbes
det med fra politisk hold og rekkefølgekravet kan forhåpentligvis oppheves i
2022 slik saken nå står.
Bidra til ﬂere, og bedre preparerte løyper, bl.a. gjennom å arbeide for
tilstrekkelig driftsstøtte til to løypemaskiner. Her trenger vi økt tilskudd fra
Kvam herad som i dag bidrar med kr. 100.000,- årlig. Vi vil be om en økning til
150.000,- for neste år.
Jobbe for en” Uværsløype”, Lavlandsløype fra Eikedalen/Kvamseter til Tokagjel
og at del av denne etter hvert kan bli en lysløype. Arbeidet er godt i gang og vil
være ferdig i 2023. Lysløypen vil det bli jobbet med fra 2022. Vi kommer tilbake
til hvor denne skal etableres. Det legges vekt på minst mulig ulempe for
hytteeierne.
Tilrettelegge for badeplasser. Arbeidet er i gang i samarbeid med Bergen og
Omland Friluftsråd og grunneieren ved Vetlavatnet. Badeplassen kan være på
plass i 2023.
Hjelpe til slik at Aktvien kan opprettholde skitrekkene og fortsette å utvikle seg.
Arbeidet er i gang i samarbeid med Aktiven, Kvam herad og andre grunneiere
og investorer. Kvamskogen Vel har hjulpet Aktiven AS med søknader om
tilskudd knyttet til koronasituasjonen og sikring av skitrekkene. Det har ført til
tilskudd til Aktiven AS med kr. 400.000,- i 2021. Vi oppmoder alle til å benytte
seg av Aktivens gode tilbud, både med aktivitet i lavvoen og i skitrekkene.
Dessverre vil Aktiven ikke kunne åpne skitrekkene i 2022, men Lavvoen er delvis
åpen. Broen over Kvennelvi har vært stengt pga manglende avtale om bruk av
løypemaskinen over denne. Avtalen er nå på plass, slik at broen heretter vil
holdes åpen for løypemaskinen.
Sikre allemannsretten i alle sammenhenger.

Kvamskogen Vel ønsker en såkalt dagsturhytte til Kvamskogen. Det er laget et
opplegg for dagsturhytter i alle kommuner i Vestland fylke, hvor fylket bidrar
med midler. Det er også lagt inn midler fra spillemidler. Kvam herad og
Samnanger kommune har allerede fått en hytte, men Kvamskogen Vel vil
undersøke muligheten for å få en slik hytte på Kvamskogen.
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Kommunedelplan for Kvamskogen-arealdel-høring innen15.3.22
Styret i Kvamskogen Vel vil skrive høringsutkast til kommunedelplanen. Vår
høring blir lagt ut på vår hjemmeside.

Samarbeid med Næringshagen i Hardanger
Næringshagene i Norge er etablert for å danne nettverk med næringshagene i
landet, slik at en kan bidra til hjelp og samarbeidspartnere til bedrifter i de
områdene næringshagene er knyttet til. De bidrar med mye, men i
sammenheng med Kvamskogen, er det Kvamskogen Næringslag som har
invitert dem til å utvikle en reisemålsutviklingsplan for Kvamskogen.
Næringshagene ﬁnansieres ved private og offentlige tilskudd. Næringshagen i
Hardanger får størst tilskudd fra Vestland fylkeskommune. De har et budsjett
for reisemålsutviklingsplanen for Kvamskogen på kr. 600.000,-. Kvamskogen
Vel mener det er bra at det tas fatt i utviklingen av Kvamskogen. Vi samarbeider
gjerne med Næringshagen i Hardanger, Kvamskogen Næringslag og Kvam
herad i denne sammenheng.

Sikring av Tokagjelfossen
Den store ulykken var uventet og tragisk ved at tre mennesker omkom.
Hjelpemannskapene fra politi, Røde Kors og andre frivillige var fantastiske.
Kvamskogen Vel har tatt opp med Kvam herad v/ordfører Torgeir Næss om det
er mulig å sikre fossen bedre. Det vil bli vurdert hvordan dette kan gjøres.
Heldigvis klarte hjelpemannskapene og ﬁnne de tre omkomne og hunden
deres.

Regnskap
Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning
tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2021 og den økonomiske stilling ved
årsskiftet. Tilskudd til jubileumsfesten, kr 60.000,- blir overført med kr. 40.000,til årsmøtet 03.05.22, hvor vi inviterer alle medlemmer med følge til gratis kaffe
og hvit dame i tillegg til et kunstnerisk innslag. Salg av bøker og andre
salgsvarer utgjorde kr. 217.000,- i 2021.
Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt med
i årsregnskapet og som er viktige for å bedømme foreningens resultat og
stilling. Regnskapet gjøres opp med et overskudd på kr 363.000,-. Det
bemerkes at dette har vært mulig pga salg av bok, og andre reklameprodukt,
spleis, mindre bygde løyper enn planlagt, ikke gjennomført jubileumsmiddag,
ikke gruset parkeringsplassene og ikke innført planlagt bomstyring. Dessuten
kan vi glede oss over større inntekter på grasrotandelen, ﬂere nye medlemmer,
rimeligere eiendomsskatt, rimeligere IT-kostnader og salg av 5
parkeringsplasser. Når det gjelder administrasjon av foreningen, holder vi
fortsatt en meget rimelig kostnad, ca. 200.000,- alt inkl. for forening og
parkeringsdelen. Kostnader til styrehonoar for 6 styrerepresentanter er i 2021
kr. 105.700,- , herav kr. 25.000,- knyttet til drift av parkeringsplassene.
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Budsjett 2022
I budsjett for foreningen i 2022 er det lagt inn et underskudd på kr 119 500.
Her vil styret bruke av oppsparte midler til bl.a. tilskudd til stier, løyper,
badeplasser og jubileumsfeiring.

Driftsregnskap for parkeringsanleggene 2021
Driftsregnskapet gjøres som nevnt opp med et overskudd på kr 63 000,-. I
note 1 gjøres rede for at det ikke ble utført grusing/vedlikehold av plassene i
2021, noe som gjenspeiler seg i et overskudd. Etterslep på vedlikehold og
oppgradering av tilgangskontrollsystemet estimeres til kr 60.000,- og blir gjort
i 2022. Reduserte kostnader til brøyting med 100.000,- vil bedre regnskapet
for sesongen 21-22 og vil fremkomme i regnskapet for 2022. Styret har derfor
redusert vedlikeholdskostnadene for den enkelte parkeringsplass med kr.
250,- pr. plass i 2022.

Budsjett driftsregnskap Parkering 2022
Styret fremmer forslag som innebærer et underskudd på kr 40 450.

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2021
Jeg har revidert årsregnskapet for Kvamskogen Vel for regnskapsåret 2021,
som viser et overskudd på NOK 362 813. Årsregnskapet, som består av
resultatregnskap og saldobalanse, er avgitt av foreningens styre.
Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendig for
å bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Det er
foretatt kontroll av saldoliste med særskilt vekt på utgifter, og foreningens
bankkonti er avstemt mot bankbilag.
Etter min mening er regnskapet ført i henhold til regnskapslovens regler og de
gjeldende prinsipper for god regnskapskikk. Jeg mener at årsregnskapet
basert på de fremlagte bilag, gir ett forsvarlig uttrykk for foreningens
økonomiske stilling per 31.12.2021 og for resultatet i regnskapsåret 2021.

Håvar Tveit
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Kvamskogen Vel februar 2022

Sign
Eva Grimstad
styreleder

Rune Hansen
nestleder

Øyvind Valland
kasserer

Sign
Siri Margrethe Andersen

Sign
Britt Jacobsen

medlem

Steinkvanndalen, høsten 2021 – Sonja E. Nilsen
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medlem

Mødalstrekket

Mødalstrekket - bygget i 1963 og drives på dugnad

Ingrid og Øystein Neteland som bygget
Mødalstrekket
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Tokagjelet

Tokagjelet i gamle dager - åpnet i 1903. Så ﬁkk vi nye 4 tunneler i 1956 som nå
ønskes stengt pga rasfare. Det skal nå bygges tunnel under hele Kvamskogen
fra Steinsdalen til Eikedalen. Det jobbes politisk med å få tilstrekkelige
rasmidler til arbeidet. Vestland fylke har i januar 2022 bevilget kr. 2,2 mill. til
utarbeiding av reguleringsplan for ny tunnel. Den vil koste ca. 2 milliarder
kroner. Det legges ikke opp til at hyttefolket på Kvamskogen skal betale
bomavgift for tunnelen. Kun når de benytter den. Kvamskogen Vel ser frem til
at tunnelen kan bygges.
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