Styrets beretning for 2017
Mjøsa strandeierforening er en forening som er frivillig, ideell, demokratisk og ikke fortjenestebasert skal
ivareta strandeierinteressene omkring Mjøsa og samtidig arbeide for en god samfunnsmessig og
bærekraftig utnyttelse av Mjøsa og Mjøsstrendene.
Foreningens arbeidsoppgaver er å bidra til;
1. Forvaltning av fiskebestanden i Mjøsa.
2. Utnyttelse av Mjøsa til fiske og rekreasjon.
3. Lovlige og ordnede former både for strandeierne og allmennheten under bruken av
Mjøsa og Mjøsstrendene.
4. Næringsutvikling langs og på Mjøsa.
5. Binde tre fylker og sju kommuner sammen med Mjøsa som sentrum for rekreasjon
og næringsutvikling.
6. Samlet opptreden i forhold til myndighetene, regulanter og andre interessenter i
spørsmål vedrørende Mjøsa og Mjøsstrendene.
7. Være høringsorgan knyttet til regulering både av vannstand og annen form for
regulering, samt vannkvalitet.
8. Samarbeide med andre relevante organer i denne sammenheng.
9. God og relevant informasjon til primærinteressentene og til allmennheten

Styrets medlemmer, med varamedlemmer:
1. Lars Ola Bakken
2. Nils Ringnes
3. Christian Haugen (leder)
4. Henrik Natvig
5. Rolf Øverjordet
6. Ola Reinsby

1. NN
2. Lars Magne Mauset
3. Eivind Brenna
4. Thorstein Ouren
5. Liv Marie Sæther Sandberg
6. Ole Mauritz Voldbakken
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Daglig leder..
Jørgen Galtestad har fungert som daglig leder for foreningen til og med 31.12.2017.
Forretningsfører
Aktiv Økonomistyring AS.
Årsmøte 2017.
Årsmøtet ble avholdt på Vertshuset v/E6 på Biri den 16. mars. 16 medlemmer møtte. I tillegg møtte også
selskapets forretningsfører Sondre Holthe fra Aktiv Økonomistyring AS. Det ble behandlet vanlige
årsmøtesaker.
Styrets arbeid.
Det er avholdt 5 styremøter i meldingsåret.
Styret har drøftet ulike strategier for å komme i inngrep med regionale og lokale myndigheter for å få
fornyet interesse for Mjøsa og strandsonen. Før sommeren ble det sendt et brev til 3 fylkesmenn, 3
fylkeskommuner og 7 kommuner der vi: «oppfordrer Fylkeskommuner, Fylkesmenn og kommuner i
tilknytning til Mjøsa om å komme sammen enten for å utarbeide en ny strandsoneplan eller revidere den
eksisterende. Mjøsa Strandeierforening ønsker å være en medspiller og bidragsyter i en slik prosess.»
Vi fikk etter hvert svar, men det var en nokså lunken tilbakemelding. Ingen av de berørte partene ønsket å
ta initiativ til å sette i gang en slik prosess. Ut fra den store nasjonale interesse som har vært om Mjøsa de
siste to årene synes styret at det er en svært defensiv holdning.
I møter med Fylkesmannen i Hedmark og Oppland har Mjøsa Strandeierforening gjennom godt arbeid
uført av Jørgen Galtestad fått gjennomslag for sitt forlag til fremtidig organisering av
forvaltningen/administrasjonen av fisken i Mjøsa med tilløpselver.
Styret inviterte representanter for reiselivet tilknyttet Mjøsa. til et styremøte Det møtte representanter fra
Hamarregionen og Gjøvikregionen. Her ble det drøftet ulike perspektiv og utfordringer knyttet til
reiselivet på og ved Mjøsa.
Styret har gitt støtte til initiativ fra Ordføreren i Gjøvik vedrørende forskrifter om bruk av vannscootere på
Mjøsa.
Styret har vært representert i et møte i Mjøsa Båtforbund.
Styret har avgitt to høringsuttalelser til plansaker i Lillehammer kommune.
Styreleder har bedt om å få delta på møte med kommunene tilknyttet Mjøsa og NVE om
reguleringspraksis. Så langt har vi ikke fått tilbakemelding på vår forespørsel.
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Økonomi.
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr.3.569,- Egenkapitalen er på kr.455.968,Medlemmer.
Mjøsa Strandeierforening har 352 medlemmer. Det innebærer at vi har ikke nådd målsettingen med minst
400 medlemmer.

Nes H, 22.02.2018
Lars Ola Bakken

Nils Ringnes

Christian Haugen (leder)

Henrik Natvig

Rolf Øverjordet

Ola Reinsby

Side 3 av 3

