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ÅRSMELDING 2019 

Innledning 
Årsmøte nr. 34 ble avholdt mandag 25. februar 2019 hos Frelsesarmeen Fjellhamar.  

Kai Bjørntvedt som er soldat i armeen og vararepr. i vårt styre ønsket stiftelsen velkommen. 

Leder av korpset på Fjellhamar, major Njål Djurhuus, holdt andakt med tema: «Guds løfter 

står fast».  Oddvar Solevåg som også tilhører korpset styrte musikken.  

 

Leder for stiftelsen Svein Aaslund startet årsmøtet etter en god bevertning. Det var samlet i 

alt 24 deltagere og de kom fra følgende menigheter / organisasjoner: 

Betel Rælingen, Sentrumkirken, Filadelfia Oslo, Fetsund Normisjon, Salemkirken, 

Høybråten-Fossum-Stovner menighet, Høybråten Normisjon, Fjellhamar menighet, Rælingen 

menighet, Frelsesarmeen og Den norske kirke. Det var også personer uten 

menighetstilknytning tilstede. 

 

Styrets sammensetning 
Svein Aaslund:   Leder for 2019, Regnskapsansvarlig. 

Steinar Rosseland:  Nestleder, redaktør Hornsignalet, HMS og dugnadsansvarlig, 

styremedlem 2019 og 2020. 

Trond Woll:  Bygg og eiendomsansvarlig, program og utleieansvarlig, 

styremedlem 2019 og 2020. 

Arne Thorstensen:   Sekretær, web-ansvarlig, styremedlem 2019. 

Karin Edsbergløkken:  Medhjelper Hornsignalet, styremedlem 2019 og 2020. 

Øyvind Valaker Hektner:  Ass. bygg og eiendom, medhjelper program,  

styremedlem 2019. 

Hans Undelstveit:   Ass. bygg og eiendom, transportansvarlig, styremedlem 2019. 

 

Vararepresentant 

Kai Bjørntvedt:   valgt for 2019. 

 

Valg av revisor skal ifølge stiftelsens vedtekter velges av årsmøtet.  

På styremøte i 2018 ble det vedtatt å benytte KR Revisjon AS, Jessheim v. Roar Lunde som 

ny revisor for stiftelsen. Dette vedtaket ble ment å gjelde for flere år fremover. Å skifte revisor 

var gunstig i forhold til kostnadene, de ble redusert med ca. 50% i forhold til tidligere år. 

Årsmøtet anbefalte videreføring av avtalen med KR Revisjon AS. 

Valgkomiteen for 2019 ble ifølge stiftelsens vedtekter utpekt av styret i styremøte, sak nr. 

14/19 og den består av:  

Per Bjortjønnli, leder – Hans Undelstveit – Øyvind Valaker Hektner. 

 

Styremøter 

Det er avholdt i alt 5 styremøter: 

04.02. hos Svein Aaslund 

08.04. hos Karin Edsbergløkken 

03.06. på Setertjernstua 

23.09. hos Karin Edsbergløkken 

25.11. hos Karin Edsbergløkken 
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Som det fremgår over er de fleste styremøter gjennomført hos Karin Edsbergløkken i år som 

de foregående år. Styret takker for stor gjestfrihet og meget god servering.  

 

Styremedlem Hans Undelstveit meldte den 3. juni at han ønsket å frasi seg styrevervet i 

stiftelsen. Årsaken var stor arbeidsbelastning på annet hold som gjorde styrevervet 

vanskelig.  

Dette ble behandlet i styret som sak 37/19 og de godkjente at Hans trer ut av styret med 

årsak «særlig grunn», ref. §28  i stiftelsesloven.  

Varamann Kai Bjørntvedt ble dermed fullverdig styremedlem fra 23.09. som var dato for 

dette styremøtet.  

 

Økonomi 
Det vises til årsregnskapet som fremlegges på årsmøtet 02.03.2020. 

På inntektssiden dette året er de totale gaver til stiftelsen mindre enn tidligere år, beløpet ble 

ca kr 55 000. Det kan nevnes at i beløpet ligger en testamentarisk arv på 1000 € fra en 

tidligere bekjent av Jorunn Austveg, denne personen bodde i Tyskland. 

De øvrige gavene. kommer alt vesentlig fra privatpersoner og mange gir regelmessig gode 

offergaver. 

Skisesongen dette året må vurderes som normal. Salgsinntektene ble ca 60 % i forhold til 

fjoråret, da det var en meget god skisesong. Det har ikke vært noen justering av 

enhetsprisene i kiosken. 

Dette er 5. året som stiftelsen er medlem i Grasrotandelen via Norsk Tipping. Det er pr 31. 

des.19 registrert 12 givere og dette kalenderårets bidrag er en liten nedgang fra forrige år. 

Utgiftene har vært noe større enn i et normalår. Kostnaden til boring etter vann var betydelig, 

men etter råd fra revisor er boreutgiftene minus de øremerkede gavene ikke ført som en 

direkte utgift, de går derimot inn som en verdiøkning av stedet.  

En nødvendig reparasjon av dieselaggregatet ble en ekstraordinær utgiftspost som slår ut på 

årsresultatet. 

Mer om boring etter vann og rep. av dieselaggr. følger senere i årsmeldingen. 

De øvrige utgiftsposter har hatt et nokså «normalt» nivå. 

Årets resultat viser et negativt tall, et underskudd på ca kr 6 700. Da er medregnet 

avskrivning av bygninger etc. med kr 20 000.  

Måten som vannboringsutgiften ble regnskapsført på gjorde at den totale egenkapitalen 

(eiendeler) ble redusert med ca kr 35 000. 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler, resultat og 

finansielle stilling og at forutsetningen om fortsatt drift er til stede til tross får årets 

underskudd. 

Stiftelsen drives på frivillig basis og har derfor ingen ansatte eller lønnsutgifter. 
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Informasjonskanaler 
Hornsignalet 

Hornsignalet har i alle år vært stiftelsens viktigste kontaktorgan til de som er interessert i 

arbeidet som utføres. Opplaget er ca. 400 stk., men antall abonnenter har dessverre en jevnt 

fallende tendens, i 2019 ble antallet i vår adresseliste redusert med 22 stk. Årsakene er flere, 

den største er nok at mange av adressatene er kommet i høy alder og faller derfor ifra. 

Bladet utgis 4 ganger pr. år og sendes i h.t. adresselister som ajourføres etter beste evne.  

Etter hver utsendelse kommer det 5 – 10 blader i retur, dette mye på grunn av flyttinger. I 

mange tilfeller klarer vi å spore opp nye adresser. Bladet utgis i farger. 

I 2019 har Hornsignalet blitt utgitt slik: Mars – Juni – September – Desember. 

Steinar Rosseland er bladets redaktør. Karin og Steinar Edsbergløkken bidrar med 

utsendelsen.  

Kopiering, bretting, konvoluttering og adressering utføres av «Tilrettelagt opplæring» på 

Skedsmo videregående skole til en rimelig pris.  

Skolen hadde en intern omorganisering i sommer, dette medførte noe ekstra arbeid for oss, 

men det ordnet seg etter hvert.   

www.setertjernstua.no 

Informasjon over nettet blir mer og mer viktig. Vi forsøker å holde hjemmesiden vår oppdatert 

med åpningstider, andaktsholdere etc. Vi startet året med en ny leverandør og dermed en 

lay-out på siden, det dataprogrammet som vi hadde benyttet var utgått på dato. Vi mener vi 

har kommet frem til en grei og oversiktlig løsning. Det er Arne Thorstensen som 

administrerer denne oppgaven.  

Der legges også ut informasjon fra årsmøter, alle utgaver av Hornsignalet og annen aktuell 

informasjon om virksomheten.   

Styret har i sak 19/19 diskutert hvordan bilder kan offentliggjøres på siden vår. Det ble enighet 

om å følge datatilsynets tilrådning med en definisjon mellom portrettbilder og 

situasjonsbilder.  

Vi har også en mailadresse som styret kan kontaktes på, denne er: styret@setertjernstua,no. 

Facebook Setertjernstua 

Styret ønsker å ha en side med aktuell informasjon om stua. Øyvind Valaker Hektner har 

sammen med sin kone Eva opprettet en slik under navnet «Setertjernstua». Her legger de 

inn informasjon om bl.a. åpningstider, div. situasjonsbilder m.m.  

Status drift 
Setertjernstua er normalt åpent fra første søndag i februar til siste søndag i november med 

pause fra St. Hans og ut august. Blåbærstevnet som holdes første søndag i september 

markerer starten på høstsesongen. 

2019 kan benevnes som en middels god skisesong. Fra midt i januar og til midt i mars var 

det åpent både lørdager og søndager. Dette var mulig takket være god innsats av noen 

styremedlemmer som stilte opp samt andre trofaste støttespillere. 

Antall besøkende resten av sesongen varierte som vanlig med vær og føreforhold. Også i år 

kan vi si at høstsesongen har vært god med hensyn til søndagsbesøk.  

Det er mange som uttrykker stor glede ved å finne stua åpen uansett om været er godt eller 

dårlig og fremdeles opplever vi at gjester besøker stua for første gang. 

Hver søndag i den normale åpningssesongen gjennomføres en kort andakt kl. 12.30. Både 

før og etter denne er det en enkel servering med kaffe, vafler e.l. Oppmøte til andakten er 

også varierende, fra et par stykker og opp til 10 – 15 stk. 
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Å innføre Vipps som en betalingsmulighet vil vi betrakte som en suksess. I snitt så er det 60 -

70% av de besøkende som bruker denne betalingsformen. Det blir også mindre behov for å 

ha mye vekslepenger liggende i stua. Vi har ingen erfaring med at betaling via Vipps ikke blir 

gjort, selv om den ikke kan gjøres i stua, men må utsettes til mobildekning oppnås. Det 

eneste negative med Vipps er at vi må betale et gebyr på 1,75% pr transaksjon. 

Den faste dugnaden ble gjennomført 11. mai med hele 13 stk. tilstede. De faste oppgaver ble 

alle gjennomført og lederne av dugnaden, Trond og Steinar, var meget godt fornøyd. En stor 

takk sendes til alle som møtte opp. 

Blåbærstevnet ble arrangert den 1. september i et greit høstvær, men dessverre uten sol. 

Sven Aasmundtveit holdt en tankevekkende andakt og sammen med hans kone Anne Kristin 

bidro de med fin sang. Vi satte stor pris på at de kunne avsette dagen for å delta på stevnet. 

Også i år hadde vi håpet på større oppmøte, det var i underkant av 40 personer tilstede. Den 

yngre garde var spesielt savnet i år, gjennomsnittsalderen var relativt høy.  

De fremmøtte fikk i forkant og etterkant av selve stevnet servert pølser og vafler med 

tilbehør, også den tradisjonelle naturstien ble gjennomført. 

Styret er godt fornøyd med at veien fra snuplassen og inn til stua ble oppgradert i fjor. Dette 

har gjort det betydelig enklere med innkjøring av varer og materiell samt utkjøring av søppel.  

Styret hadde et vedtak på å bore etter vann inne ved stua for å forenkle vannsituasjonen 

vinterstid. Dette ville nå være mulig etter at veien inn er blitt kjørbar med stor lastebil. 

Det ble satt opp en budsjettpris på totalt ca. kr 70 000 i direkte utgifter. Styret søkte DNB 

Sparebankstiftelsen om støtte på kr 40 000 til dette tiltaket, men det ble avslått med en 

«standard» begrunnelse: «andre søknader var rett og slett bedre, eller at den på andre måter 

var utenfor våre kriterier».  

Styret vedtok å gjennomføre tiltaket til tross for avslaget på støtte. De anså boringen til å 

være en god og nødvendig investering for stua. Det fantes øremerkete gaver på ca kr 30.000 

kr til tiltaket, men ca kr 40.000 av oppsparte midler ville gå med til å dekke alle kostnadene 

med brønnboringen.  

Avtale på boring ble gjort med firma Follo brønnboring AS, Slitu etter at forespørsel var sendt 

til 4 aktuelle firmaer. Anbudspris på arbeidet etter befaringen var på maksimalt ca kr 75.000. 

Det innbefattet 80 m boredybde samt en opsjon på såkalt hydraulisk sprengning.   

Den 10. juli ble boringen gjennomført, men til tross for en boredybde på 90 m var det 

minimalt med vann. Det ble besluttet å utløse opsjonen på den hydraulisk sprengningen. 

Pga ferieavvikling ble det ikke mulig å gjøre dette før 19.aug. Resultatet etter denne 

operasjonen ble bra, pumpe i borehullet og tappested på veggen ble montert og 

vannmengden vil sikkert dekke vårt behov med god margin. Det var mye boreslam i vannet i 

førstningen, men det ble betydelig bedre etter hvert som det ble tappet vann. 

Styret bestemte å gjøre en vannprøve hos Noranalyse v/ nedre Romerike vannverk. 

Analyseresultater: Vannet er hygienisk sett trygt til bruk som drikkevann, vurdert ut ifra de 

analyserte parametrene. Høyt kimtall - >3000, tiltaksgrense 100  – skyldes trolig boreslam. 

Dieselaggregatet har nå etter 22 år oppnådd en driftstid på ca 7000 timer og noen 

reparasjoner må derfor forventes. Vi har i noen år hatt en unormal lyd idet starteren slår inn, 

dette skjer kun i den kalde årstid. Etter en del undersøkelser ble det besluttet å skifte starter 

og starterkrans og det har blitt utført i sommer. Deleprisen ble ca kr 10 000 og alt arbeid ble 

utført av gode medarbeidere med den rette kompetanse. 
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Utleie av stua er ikke en prioritert sak, men noen grupper som har overnattet i forbindelse 

med at de har tatt helgevakter. Dette er en positiv aktivitet som styret anbefaler at flere vil 

benytte seg av. 

Det er et krevende arbeid å finne frivillige medarbeidere til andakt- og kjøkkentjenestene. Det 

er mange personer som skal til for å fylle opp listen. Vi har satt opp «etterlysningsplakat» 

inne i stua, skrevet om det i Hornsignalet og på Facebook-siden, men den store responsen 

har uteblitt. Vi er veldig takknemlig for at Ann-Christin og Trond Woll har påtatt seg ansvaret 

for å få inn navn på vaktlisten. 

Reto har heller ikke dette året sett seg i stand til å bidra fast med en helg pr måned pga. 

prioritering av interne oppgaver.  Vi håper på at det gode samarbeidet vi har hatt med Reto 

gjennom mange år vil kunne fortsette igjen ved senere anledninger.  

Setertjernstua er et fint turmål, men ikke bare det. Diverse lag og foreninger kan leie stua for 

en rimelig sum til samlinger med overnatting for maks 15 personer hvis det passer inn i det 

øvrige program for stua og er i tråd med stuas formål. Alle som forplikter seg til tjeneste på 

søndagene betaler ikke leie for overnatting. 

Ytre miljø 
Stiftelsen driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljøet.  

Avslutning 

Styret vil takke alle bidragsytere til vår virksomhet. Uten frivillige gaver kan ikke stua holdes 

vedlike og kioskvarene selges til samme lave priser som før.  

Minst like viktig som penger, er alle som ber for virksomheten og sprer kunnskap om Stua. 

Takk for all forbønn! 

Ser vi virksomheten under ett i 2019 opp mot visjon og formål, kan vi si at rimelig fornøyd 

med året. Styret hadde imidlertid ønsket at pkt. 2 i stiftelsens vedtekter som omhandler 

rehabiliteringsarbeid for mennesker med misbruksproblemer kunne hatt en høyere uttelling, 

men det viser seg vanskelig å få aktuelle aktører til å stille på dette området.  

Året er å karakterisere som et normalår uten de store endringer eller utfordringer.  

Tilbakemeldinger i Gjesteboka og gjennom samtaler vitner om at vi ivaretar stort sett de mål 

og visjoner Odd Olaf Austveg hadde ved å etablere stiftelsen. 

Leder vil takke styremedlemmene for stor innsats i 2019. Takk for tjenestevillighet og evne til 

å se oppgavene helt uten påtrykk. Uten dere ville ikke det vært noen virksomhet i 

Setertjernstua. 

        Lørenskog 5. febr. 2020 

 

 

Svein Aaslund   Steinar Rosseland   Karin Edsbergløkken                  

 

Øyvind Valaker Hektner  Trond Arne Woll  Arne Thorstensen 

 

Kai Bjørntvedt 


