Stiftelsesmøte for ”Stiglaget for Mysuseter, Raphamn og Kringseter”
på Parken kafé, 7. september kl. 19.00.
Disse møtte:
Sel kommune: Eva Martinsen
Sel Fjellstyre: Per Erik Sannes
Nordre Furusjøen Vel: Otto Josten
Raphamn Vel: Gjermund Øihusom
Smukksjøen Vel: Rolf Øverland
Otta Idrettslag: Rolv Myrum
Mysusæter Vel: Knut Bryhn
Lokalrepresentanter: Magne Thøring og Bjørn Engehagen
Søre Sel grunneierlag: Johan A. Lie

Magne Thøring ønsket velkommen, og orienterte om bakgrunnen for møtet. De som
tok over løypelaget i år, mente de hadde nok med å administrere vinterdelen ,
skiløypene. Magne og Johan ble igjen med stidelen av løypelaget, og vi ønsker at dette
arbeidet skal ha en forankring og et eget styre. Magne fortalte om arbeidet fram mot
dagens sti- og løypenett, med tilhørende kart. Kringseter kom med først i 1988. Stidelen
av løypelaget har hatt egen økonomi med inntekter bl. a. fra kartsalg.
Nå er vi ute etter ei gruppe ( et styre), som alle må forholde seg til når det gjelder
vedlikehold og eventuelt nye stier. Vi legger fram forslag til vedtekter for laget, som
foreslås å få navnet: Stiglaget for Mysuseter, Raphamn og Kringseter. Selve den
formelle delen av stiftingen foreslår vi at vi tar på første årsmøte i påsken 2016, og at
Magne Thøring og Johan A. Lie får fullmakt til å styre arbeidet med stinettet fram til da.
Så ble ordet fritt.
Per Erik Sannes var fornøyd med løypelagets arbeid, og var glad for å være invitert.
Han savnet en koordinert innsats, og så dagens møte som en god start. Han mente
videre at det ikke var naturlig for Sel fjellstyre å sitte i et stistyre, og etterpå behandle
”saker” i fjellstyret. Var glad for initiativet, som innebærer en mer koordinert innsats for
sti og kart.
Gjermund Øihusom var også glad for initiativet, og uttykte takknemlighet for et godt
stinett
Rolv Myrum sa de var heldige som fikk overta et løypelag med solid økonomi. Så fram
til at deler av løypenettet også ble framkommelig med sykkel.
Knut Bryhn hevdet at de gjennom årene hadde hatt mye glede av Magne Thørings
arbeide med stier og løyper, har vært på Mysuseter i 66 år. Har vært med i en stigruppe
utgått fra Mysusæter Vel, og arbeidet med en rundløype rundt Mysuseter med egen
merking, og med navnet Syverstien. Denne stien er godkjent av fylkesmannen, men det
har ikke vært noe samarbeid med løypelaget. Nasjonalparkriket har trukket seg som
overordnet organ for stinettet.
Magne Thøring orienterte nøye om hva vi ikke er fornøyde med, blant annet den gule
merkingen over Ranglarhø, der stien fra før er blåmerket, og står på kartet. Et par
snarveier ble også merket, uten at de er avmerket på kart. Dette kan skape usikkerhet,
og Magne understreket at slike ”overtramp” var en viktig årsak til dagens møte.

Knut Bryhn framhevet at det er rimelig lett å få med dugnadshjelp til å holde stinettet i
hevd. Rydding, benker og bord, merking, klopper etc. må ha kontinuerlig ettersyn og
stell. Han lurte også på om det var interesse for flere opplysningsskilt ute i sti- og
løypenettet.
Johan A. Lie understreket hvor viktig det var med en god dialog med de private
grunneierne og med fjellstyret/ Statskog.
Så ble forslaget til vedtekter gjennomgått, punkt for punkt.
Vedtektene ble referert og diskutert/godkjent med små endringer.
§ 4. Medlemmer. Stryke - økonomisk § 7. Årsmøtet holdes på Otta på ettermiddag i 5-tida, f.eks. mandag i påskeuka.
Innkalling er beskrevet i vedtektene.
§ 10. Innkalling med 1 måneds varsel.
Valg.
Styremedlemmer ble foreslått, og styret fikk slik sammensetning:
Magne Thøring
Johan A. Lie
Knut Bryhn

Referent: Johan A. Lie

