ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

2012

Alle bruksberettigede i Brøttum Almenning, tidligere og
kommende generasjoner bruksberettigede
innkalles herved til:

ÅRSMØTE FOR 2012

FREDAG 12.APRIL 2013 KL 18.30
PÅ FJELLNÆR
Etter årsmøtet innbys alle til sosialt samvær hvor det vil bli
servert middag, kaffe og kaker.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
3. Årsberetning og regnskap for 2012
4. Revisjonsberetning
5. Fastsettelse av godtgjørelse til allmenningens styre
6. Valg av møteleder for neste årsmøte
7. Oppnevnelse av revisor for neste årsregnskap
8. Saker fremmet for styret
9. Planer for årets virksomhet
10. Øvrige saker fra styret
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til
allmenningsstyret innen fredag 05.04.13.

På grunn av bestilling av mat må vi be om bindende påmelding til
tlf 62 35 51 90 eller til e-post: ajg@b-a.no
innen tirsdag 09.04.13

Styret i Brøttum Almenning

ÅRSBERETNING FOR 2012
Brøttum Almenning

Styret 2012
Hans Bjugstad, Leder
Johs. Hemma, Nestleder
Jan Erik Fauskrud
Inge Sveen
Tor Steinar Klåpbakken

Valgperiode 2010-2014
Valgperiode 2010-2014
Valgperiode 2010-2014
Valgperiode 2012-2016
Valgperiode 2012-2016

Varamedlemmer:
Bjørn Bakken
Halvor Dehli
Ole E. Lagmandsveen
Trude Mæhlum
Kenneth Bårdseth

Valgperiode 2010-2014
Valgperiode 2010-2014
Valgperiode 2010-2014
Valgperiode 2012-2016
Valgperiode 2012-2016

Valgkomité:
Gudbrand Jørgensborg
Bjørn Dalsveen
Rolf Birger Kirkeby

Periode 2008-2014
Periode 2010-2016
Periode 2012-2018

Datterselskaper
Ingen datterselskaper.

Tilknyttede selskaper
Sjusjøen Hytteutleie AS:

Jan Tore Hemma
Eier andel/stemmeandel pr 31.12.12:

0% (50%)

I løpet av 2012 har allmenningen kjøpt tilbake Gutubakken fra
Sjusjøen Hytteutleie. Alt mellomværende mellom selskapene er
oppgjort og Brøttum Almennings aksjer er overtatt er i sin helhet
til Ringsaker Almenning.
Bygningsmassen på tomten ble i november revet og terrenget
tilbakeført.
Sjusjøparken AS:

Ingen ny person er valgt inn fra Brøttum Almenning etter konkursen.
Eierandel/stemmeandel:
0% (50%)
Sjusjøparken ble ved rettens kjennelse i Hedmarken Tingrett den
23.11.11 besluttet oppløst på grunn av manglende daglig leder, styre
og revisor.
Selskapet er i 2012 avviklet etter reglene i Konkursloven og
Dekningsloven.

Avsluttende innberetning ble avgitt til Hedmarken Tingrett den
12.04.12. Bobehandling ble innstilt ved kjennelse avsagt i
Hedmarken Tingrett 27.04.12

Klikk Byggesystem AS:

Ingen ny person er valgt inn fra Brøttum Almenning etter konkursen.
Eierandel/stemmeandel: 10 %

Andre selskaper
Lismarka og Mesnali Utmarkslag:
Brøttum Almenning er ikke lenger medlem i Lismarka og Mesnali
Utmarkslag da allmenningen ikke kunne forvalte sin jakt gjennom to
lag (Lismarka og Mesnalia Utmarkslag og Ringsaker Jakt og
Fiskeområde).
Brøttum Almennings jaktterreng forvaltes etter dette kun gjennom
Ringsaker Jakt og Fiskeområdet.

Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO):
Jan Erik Fauskrud har vært Brøttum Almennings styremedlem i
RJFOs styre.

Sjusjøen Reiseliv SA:

Brøttum Almenning har ingen representant i Sjusjøen reiseliv SA
Sjusjøen Reiseliv SA skal med tiden innlemmes i Destinasjon
Sjusjøen SA.

Sjusjøen Vel:

Jan Tore Hemma har møtt på møter i regi av Sjusjøen Vel.

Sjusjøen og omegn Skiforening:
Johs hemma har møtt på møter i regi av Sjusjøen og omegn
skiforening.

Destinasjon Sjusjøen SA:

Jan Tore Hemma har møtt på møter i regi av Destinasjon Sjusjøen SA

Revisor
Revisor for året 2012 har vært:

Ernst & Young AS (Tidligere Ergo Revisjon og rådgivning AS)
v/Hans Roger Granrud
Gamle Trysilv. 6,Postboks 118
2401 Elverum

Honorarer
Styrehonoraret for 2012 blir fastsatt på årsmøtet for 2012. Det er i regnskapet for 2012 avsatt kr
169.240,- til styrehonorar.

Virksomhetens art
Brøttum Almenning er liten bygdealmenning i Ringsaker, med et totalt areal på ca 23.000 da.
Produktivt skogsareal er ca. 17.500 da.
Virksomheten i allmenningen har i 2012 bestått av tradisjonelt skogbruk, bortfeste og salg av tomter til
fritidsboliger og utbygging av områder for fritidsboliger.

Virksomhet i året
Årsmøte for 2011 ble holdt på Brøtheim den 20.04.12.
40 bruksberettigede eiendommer var representert på årsmøtet.
Det er avholdt 9 ordinære styremøter, og behandlet 56 saker.
Det ble avholdt en markdag for de bruksberettigede den 29.09.12, med omvisning i Dalhøgda
pukkverk, i skogen, samt omvisning i hyttefeltet i Birkebeinerbakken. Dagen ble avsluttet med
servering av på Fjellnær. Ca 30 bruksberettigede deltok på markdagen.
Jan Tore Hemma har i 2012 vært ansatt som daglig leder/ almenningsbestyrer først i 60% stilling og
senere i 100% stilling. Ansettelsen av Jan Tore Hemma er godkjent av Landbruksdepartementet i brev
datert 19.10.12
Jan Erik Fauskrud har hatt ansvar for skogen i samarbeid med Mjøsen Skog SA.
2012 har vært et spennende år med et stort salg av nye hyttetomter. Det store salget av nye
hyttetomter samt innløsning av 104 festetomter i 2011, har bidratt til at den økonomiske situasjonen i
allmenningen er snudd fra å ha en stor gjeldsbelastning til å ha fått en god økonomi.
For hele tiden å ha omsettelige tomter må allmenningen ligge i forkant med reguleringsplaner og
fradelte tomter. Allmenningen har også kommet med innspill til kommuneplanen som er under
revisjon.
I 2012 ble byggetrinn 2 i Birkebeinerbakken ferdig opparbeidet. Arbeidene med etablering av vann,
avløp, strøm, bredbånd og veg i utføres av Kvarberg AS.
I samarbeid med Mjøsplan AS i Moelv og Ringsaker Kommune har allmenningen startet på arbeidet
med å utarbeide områdeplan for hele allmenningsgrunnen på Sjusjøen. I områdeplanen blir skiløyper,
turstier og grøntområder og festetomter/eiertomter lagt inn slik at det blir enkelt å se på muligheten for
å regulere inn flere hyttetomter/hytteområder.
I forbindelse med innløsningssakene fra 2011 er det i 2012 foretatt mindre endringer i
reguleringsplanene for hytteområdene Skulivangen, Småsætra og Vassbakken Øst. Disse mindre
endringene var nødvendige for å få fradelt tomtene.
Brøttum Almenning har hatt tilhold på Labussa siden stiftelsen av allmenningen i 1915.
Da Brøttum Almenning ikke eide verken grunn eller husene på Labussa og ikke hadde noen
industridrift tilbake ble det naturlig å flytte til Sjusjøen sammen med Pihl AS i deres nye
administrasjonsbygg.
Rett før jul 2012 flyttet administrasjonen fra Labussa til Sjusjøen til nye og flotte kontorlokaler.

Bruksretten
Fordeler knyttet til bruksrett forutsetter driftsoverskudd og betjening av gjeld og andre forpliktelser. Da
gjennomgangen av virksomheten avdekket at dette ikke var tilfelle besluttet styret og inndra
bruksrettsrabatt og alle former for erstatninger, bidrag og tilskudd fra 12.september 2008.
Det ble på styremøtet i desember 2011 bestemt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle
ha som oppgave å finne optimale og fremtidsrettede bruksrettsytelser for de bruksberettigede i
allmenningen.
Den nedsatte arbeidsgruppen har lagt sin anbefaling frem for styret i allmenningen. Arbeidsgruppens
tanker ble presentert på årsmøtet i april samt på markdagen som ble avholdt i september
Styret behandlet høsten 2012 arbeidsgruppens innstilling og besluttet å gå for arbeidsgruppens
forslag og gjeninnfører bruksrettsytelser for de bruksberettigede i allmenningen for tiltak som er
avsluttet/igangsatt etter 13.mai 2011
Antall bruksberettigete eiendommer er (etter siste gjennomgang av manntallet ved utgangen
av 2007): 181.

Arbeidsmiljø, personale og likestilling
Anne Jorunn Granlund har i 2012 vært ansatt i 100 % stilling som kontorleder.
Jan Tore Hemma har i perioden 01.01.- 30.06.12 vært ansatt som daglig leder/almenningsbestyrer i
60% stilling. Fra 01.07.12 ble stillingen utvidet til 100% stilling.

Sykefraværet i bedriften var på 0,07 % / 1,54 dager i 2012. Det har ikke blitt rapportert om
arbeidsuhell i løpet av året.
Bedriften har en holdning om at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Miljørapportering
Bedriftens virksomhet i 2012 anses ikke å forurense det ytre miljø.
Virksomheten i egen skog drives i tråd Norsk PEFC Skogstandard og Brøttum Almenning er som
tømmerleverandør sertifisert i henhold til ISO 9001 / ISO 14001/ FSC sertifisert gjennom Mjøsen Skog
SA.

Arealforvaltning
Skogsdrift/Skogkultur
2012 startet med oppussing etter foregående hogst i fjellmarka. Her ble også grøftene rensket.
Det ble i 2012 plantet 15.500 planter i fjellmarka ved Håkenstad og 685 planter ved Fjellnær.
Det ble også supplert 9.500 planter ved Svartåsen/Bekkedalen, 3.000 planter ved Gunhildsætra ,
1.700 planter ved Botshaugkampen, 575 planter i Dompidal og 750 planter ved Grasbakken.
Det er utført ungskogpleie på 60 da ved Botshaugtjernet.
I 2012 ble det sluttavvirket 3.200 m3 i Lergravsmarka, 320 m3 ved Gammelnaustroa og 1.360 m3 ved
Nybu i fjellmarka.
I tillegg ble det utført gjennomhogst som ga 650 m3 virke ved Gunhildsætra.
Alt ble avvirket senhøstes under greie driftsforhold. Virket ble/blir omsatt gjennom Mjøsen Skog SA.
Det ble også utført manuell gjennomhogst i hyttefeltet som ga 200 m3 virke.
Det ble i 2012 markberedt 70 da i fjellmarka. Det markberedte området skal plantes våren 2013

Jakt og fiske
Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO) administrerer all jakt på vegne av alle Ringsaker
almenningene og Pihl AS.
Småviltjakt og fiske i Brøttum Almenning administreres også av RJFO.
Det vises til egen årsmelding fra RJFO.

Tilknytninger til vann og avløp
11 hytter i eldre hytteområder er i 2012 tilknyttet vann- og avløp. Tilknytningen av hytter i eldre
hytteområder finansieres av hytteeierne. Kommunen overtar fellesledningene og overtar samtidig
fremtidig drifts- og vedlikeholdsansvar på disse. Hytteeierne overtar drifts- og vedlikeholdsansvar for
sine egne stikkledninger.

Hytter mv.
I 2012 ble det solgt 25 hyttetomter i Birkebeinerbakken som selveiertomter
1 festetomt med areal over 1 mål er innløst.
Det er godkjent 43 overdragelser av festekontrakter i 2012.
Totalt antall tomtefester i allmenningen var ved inngangen til 2012 816 tomtefester, hvorav 780
fritidsboliger.
Ved utgangen av 2012 har allmenningen, etter innløsning av ytterligere 1.tomtefeste, totalt 815
tomtefester, hvorav 779 fritidsboliger.

Økonomi
Forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet for allmenningen.
Total omsetning kr 36.761.187,Årsregnskapet er for 2012 avsluttet med et driftsresultat på kr 25.076.956,- og et årsresultat på
kr 24.966.936,-.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I BRØTTUM ALMENNING DEN 12.04.13

Godtgjørelser til allmenningens styre for 2012.
Valgkomiteen foreslår følgende styrehonorar for 2012:
Styreleder
Styremedlem
Møtegodtgjørelse

kr 30.000,kr 10.000,kr 2.000,-

pr år
pr år
pr møte

(uendret)
(uendret)
(Økt fra kr 1.500,-)

Kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Møteleder ved neste årsmøte:
Kari Hanne Pavenstâdt

Oppnevnelse av revisor for neste årsregnskap:

Gudbrand Jørgensborg
Sign.

Bjørn Dalsveen
Sign.

Rolf Birger Kirkeby
Sign.

