Styrets beretning for 2018
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 Mjøs-strendene.
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
1. Eli Grøtheim
2. Nils Ringnes
2. Dag Bekkedal
3. Christian Haugen (leder)
3. Eivind Brenna
4. Henrik Natvig
4. Thorstein Ouren
5. Rolf Øverjordet
5. Liv Marie Sæther Sandberg
6. Ola Reinsby
6. Ole Mauritz Voldbakken
Revisor: Hans Johan Sterud. Vara: Elisabeth Gihle
Valgkomite:
Ingrid Helene Vea, Jørgen Ouren, Jørgen Erik Galtestad og Egil Olstad
Annen representasjon:
Fondet for fremme av fisket i Mjøsa v/ Mjøsa Fiskeforvaltning:
Jørgen Erik Galtestad, Harald Jøranli og Kristian Hjelt
Mjøsa Fiskeforvaltning:
Jørgen Erik Galtestad, Harald Jøranli og Kristian Hjelt

Daglig leder..
)
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Styrete leder fungerer som daglig leder for foreningen.
Forretningsfører
Aktiv Økonomistyring AS.
Årsmøte 2018.
Årsmøtet ble avholdt på Vertshuset v/E6 på Biri den 22 mars. 16 medlemmer møtte. Det ble behandlet
vanlige årsmøtesaker. Før det formelle årsmøtet startet, hadde styret invitert tre eksterne foredragsholdere:
Kristin Reithaug. leder for planavdelingen i Hedmark Fylkeskommune, Siv Mali Høiby, politiker,
Ringsaker formannskap og Ole Roger Strandbakke, Strategi- og utviklingsseksjonen Ringsaker kommune.
De orienterte årsmøtet om sitt arbeid med utviklingen av strandsonen i sitt område, og hva som var gjort –
og ikke gjort – i forhold til å revidere planene.
Styrets arbeid.
Det er avholdt 5 styremøter i meldingsåret.
Vi var spent på årets vårflom, men den ble etter styrets syn håndtert forsvarlig av
reguleringsmyndighetene. Vi sendte derfor et brev til GLB og NVE der vi uttrykte tilfredshet med årets
håndtering av flommen.
Styret har sendt henvendelse til NVE og Bane Nor der vi spurte om praksis ved regulering av vannstand i
forbindelse med bygging av ny jernbanebru ved Minnesund. Vi har fått svar fra NVE som henviser til
Bane Nor, men så langt har vi ikke fått svar derfra.
I forbindelse med utslipp etter brannen ved renseanlegget på Skreia i Østre Toten sendte styret brev til
samtlige kommuner og Fylkesmenn som grenser til Mjøsa om tiltak som en følge av utslippet. Vi har så
langt fått svar fra kommunene Østre Toten og Gjøvik. Styret var representert i et møte med Østre Toten
kommune sammen med grunneiere i Østre Toten der spørsmålstilling knyttet opp mot vatning fra Mjøsa
ble drøftet.
Styret har vært representert i ett møte i Mjøsa Båtforbund.
Styret har i meldingsåret jobbet med å få medlemmer til å oppgi sine e-postadresser, slik at
kommunikasjon med medlemmene kunne bli bedre, og for å få en rimeligere innkreving av
medlemsavgift. Til tross for stor innsats fra styrets medlemmer har vi ikke lykkes særlig godt med dette.
Økonomi.
Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr.923. Egenkapitalen er på kr.455.0445

Medlemmer.
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Mjøsa Strandeierforening har 346 medlemmer. Det er en nedgang på 6 medlemmer siden forrige år. Styret
er ikke fornøyd med dette og vil fortsatt arbeide for å øke medlemstallet.
Anbefalte priser i forbindelse med utleie.
Foreningen anbefaler disse takstene for medlemmer som driver utleie:
• Pr. 100 m garnlenke: 1 200 kr/år
• Pr. 200 m Strandlinje for alt fiske med faststående redskap: 2 400 kr/år
• Pr. båtplass (på land eller bøye): 1 200 kr/år
Takstene ble vedtatt av Årsmøtet 2015
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