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ÅRSMELDING 2021 

Innledning 
Årsmøte nr. 36 var planlagt til mandag 1. mars 2021 på Grini bedehus, Rælingen.  
Men pga. restriksjoner fra myndighetene ang. samlinger og arrangementer i forbindelse med 
Covid-19 pandemien vedtok styret å utsette årsmøtet inntil videre.  
Men situasjonen endret seg lite ut over våren/forsommeren og leder besluttet etter telefonisk 
kontakt med styret å avlyse årets årsmøte. For en stiftelse er dette mulig, det er styret som er 
det øverste organet, ikke årsmøtet. Revisor ble også kontaktet og han bekreftet at avlysning 
er innenfor lovens krav ang. stiftelser. 

Godkjent regnskap med revisorkommentarer ble imidlertid sendt Brønnøysund innenfor den 
fristen som myndighetene hadde satt. 

Styrets sammensetning 
Siden årsmøtet ikke ble avholdt dette året så kunne heller ikke de valgene som stiftelsens 
statuetter omtaler bli gjennomført.  Det gjelder for styreleder, styremedlemmer og revisor. 
Det sittende styret sa seg villige til å bli i sine verv ett år til, alle fikk derfor forlenget 
tjenestetiden med ett år ekstra. I oversikten under er derfor årstallene fra 2020 oversikten 
blitt plusset på med ytterligere ett år. 

Svein Aaslund:   Leder for 2021, Regnskapsansvarlig. 

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

styremedlem 2021. 

Trond Woll:  Bygg og eiendomsansvarlig, program og utleieansvarlig, 

innkjøpsansvarlig, styremedlem 2021. 

Øyvind Breen:   Sekretær, styremedlem 2021 og 2022. 

Karin Edsbergløkken:  Medhjelper Hornsignalet, styremedlem 2021. 

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

styremedlem 2021 og 2022. 

Anne Marit Strøm:   Bønnetjeneste, styremedlem 2021 og 2022. 

Varamedlemmer 

Kai Bjørntvedt:   Varamedlem 2021. 

Helge Valrygg:  Varamedlem 2021. 

 

Valg av revisor skal ifølge stiftelsens vedtekter også velges av årsmøtet. Dette var heller ikke 

mulig og styret viderefører dermed eksisterende avtale med KR Revisjon AS, Jessheim. 

En videreføring av valgkomiteen for 2022 var også naturlig og den består av følgende:  

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

 

Styremøter. 

Det er avholdt i alt 4 styremøter: 

08.02. avlyst pga covid-19 pandemien  14.06. på Setertjernstua 

12.04. utsatt pga covid-19 pandemien  27.09. hos Karin Edsbergløkken 

03.05. på Menighetssalen, Høybråten kirke  29.11. hos Karin Edsbergløkken 

Siden det ble endringer av planlagte styremøter, har de saker som har hatt større betydning 

blitt tatt opp telefonisk mellom styreleder, nestleder og andre nøkkelpersoner i styret. 

Det rettes en stor takk til Karin og Steinar Edsbergløkken som år etter år stiller opp både 

med lokale og bevertning til de fleste styremøtene. 
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Økonomi 

Det vises til årsregnskapet som fremlegges på årsmøtet 28.02.2022. 

Også dette året ble spesielt pga Covid-19 pandemien, mer om dette senere.  
På inntektssiden skjedde det gledelige at gaver til stiftelsen økte med ca. 25% fra forrige år. 
Beløpet ble ca. kr 52 000. Gavene kommer alt vesentlig fra privatpersoner og noen få gir 
regelmessig gode offergaver. Kollekten på Blåbærstevnet tilfalt dette året stiftelsen og inngår 
i gavebeløpet. 

Stua var åpen de første 5 søndagene fra februar for så å bli helt stengt fra 14. mars til 23. 

mai pga pandemirestriksjoner. Deretter var det åpent 4 søndager før sommeren. 

Salgsinntektene i vinter og vårsesongen ble derfor rundt 50% av forventet inntekt. 

Høstsesongen var derimot normal ang åpning, men uten det helt store besøkstallet. 

Salgsinntektene ble bare ca. 74 % i forhold til fjoråret, også det var et «dårlig» år. 

Enhetsprisene i kiosken ble justert litt opp før høstsesongen. 

Det positive for året var at det ble gitt mulighet for å søke om økonomisk støtte for tapte 
kioskinntekter via Lotteri- og stiftelsestilsynet som opprettet en midlertidig 
stimuleringsordning for frivillighetssektoren. Hvis stua var stengt ville 50% av de forventet 
inntekt bli kompensert, ved åpen stue var prosentsatsen 70%. Forventet inntekt kunne være 
budsjett eller inntekter på tilsvarende tidspunkter et tidligere år. Vi valgte å benytte år 2019 
som basis, det var å betrakte som et «normalår». Tilskuddet vårt ble på kr 40 786,- som 
medførte at regnskapet ikke fikk røde tall i år.  

Dette er 7. året som stiftelsen er medlem i Grasrotandelen via Norsk Tipping.  
Det er registrert 17 givere, en økning med 2 stk. fra i fjor. Dette kalenderårets bidrag har økt 
med ca. 33% fra forrige år, en gledelig utvikling. 

Driftskostnadene (utgiftene) i 2021 har som ventet vært noe mindre enn i et normalår.  

Takket være tilskuddet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser årets resultat et overskudd på ca. 
kr 12 600,-. Da er medregnet avskrivning av bygninger med kr 20 000.  

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler, resultat og 
finansielle stilling og at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 

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

Informasjonskanaler 

Hornsignalet 

Hornsignalet har i alle år helt fra 1. utgave i 1993 vært stiftelsens viktigste kontaktorgan til 

alle som er interessert i Setertjernstua. Opplaget ved årets slutt var ca. 360 stk, men antall 

abonnenter har dessverre en jevnt fallende tendens, I 2021 ble antallet i vår adresseliste 

redusert med 19 stk. Årsakene til dette er flere, den største er nok at mange av adressatene 

er kommet i høy alder og faller derfor ifra. Noen har også flyttet fra distriktet og nyheter om 

stua er ikke så aktuell lenger.   

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

Etter hver utsendelse kommer det noen blader i retur, hovedsakelig på grunn av endret 

adresse. I mange tilfeller klarer vi å spore opp de nye adressene.  

I 2021 har Hornsignalet som vanlig  blitt utgitt slik: Mars – Juni – September – Desember.  

Bladet kopieres hos Allkopi, Lørenskog og det falses ned til A5-format.  Mottaker påføres nå 

direkte på bladets sisteside, dermed unngås bruk av konvolutter. Det sendes ut via Bring 

som massepost. De direkte kostnadene pr blad er nå på ca. kr 17,-. 

Steinar Rosseland er bladets redaktør.  
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www.setertjernstua.no 

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

med åpningstider, andaktsholdere etc. Vi mener at siden vår er blitt grei og oversiktlig, de 

saker som angår allmenheten fremkommer der. Det har vært Arne Thorstensen som har stått 

for ajourføring av siden og han er fremdeles villig til å gjøre denne tjenesten videre selv etter 

at han gikk av som styremedlem. Vi takker Arne for denne velvilligheten.  

På siden legges også ut informasjon fra årsmøter, alle utgaver av Hornsignalet og annen 

aktuell informasjon om virksomheten.   

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 legges ut 

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. 

Som nevnt innledningsvis har også året 2021 vært spesielt pga. Covid-19 pandemien og 
relativt likt det forgående år. 
Det var en vinter og vår godt under middels med hensyn til besøkende. Året startet med en 
januar måned med noe snø, men ingen ekstra åpningsdager. Det ble normalåpning i februar 
med smitteverntiltak i henhold til myndighetenes krav. Å gjennomføre en andakt ble i 
lovverket for smittevern ansett som et arrangement og arrangementer var ikke tillatt. Derfor 
måtte vi sløyfe andakten noen søndager. 

Men så kom ytterligere innstramninger og vi valgte å stenge stua fra 14. mars. Dette var i 
tråd med nasjonale og kommunale anbefalinger. Etter hvert kom det lettelser igjen og fra  
30. mai kunne vi ha åpen stue frem til normal stengning 20. juni. 

Høstsesongen ble normal med hensyn til åpningsdager og fra 24. sept. ble alle restriksjoner 
fjernet, Vi måtte dessverre holde stengt den 26. september da det ikke var mulig å finne 
vertskap til den dagen. Antall besøkende på høsten ble noe mindre enn vi hadde ønsket og 
det varierte som vanlig også med vær og føreforhold. 

Det har medført mye ekstra arbeid å være oppdatert til enhver tid over myndighetenes krav 
til smittevern. Det måtte utarbeides oppslag til bruk både utenfor og inne i stua, innkjøp av 
nødvendig smittevernutstyr samt instrukser for de som skulle være vertskap på søndagene. 

Også dette året er det 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. 

Vårens dugnad ble gjennomført 29. mai og det ble rekordoppmøte med 15 personer.   
De faste oppgaver ble alle gjennomført, det var godt vær og en stor takk sendes til alle 
fremmøtte.  

Erfaringen med Vipps som en betalingsmulighet er fortsatt god, vi tror at den tilliten vi viser 
ved at betalingen kan utsettes til mobildekning oppnås ikke blir misbrukt.  

Blåbærstevnet ble arrangert den 5. september i et greit høstvær, kanskje litt kjølig. 

Smittevern var i fokus og tiltakene som var iverksatt fungerte greit. Mona og Tom Savland fra 

Reto holdt andakten og Reto hadde senere i stevnet informasjon om organisasjonen.  

Sang og musikk ble ledet av Sissel og Thor Alf Gilbrant. 

Oppmøte var bra og ca. 50 personer ble notert ned. De fremmøtte fikk i forkant og etterkant 

av selve stevnet servert pølser og vafler med tilbehør.  
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Av ekstra vedlikeholdsarbeid kan nevnes grep som er blitt tatt etter at vannet frøs i røret 

mellom borebrønn og stua en periode i vinter. Utførende entreprenør Follo brønnboring var 

på befaring, men fant ingen direkte feilårsak. Vi har isolert ekstra over/rundt røret og håper 

det vil avhjelpe problemet. 

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

Det er mange personer som skal til for å fylle opp listen. Dette året har det vært spesielt 

krevende, kanskje pandemien er en av årsakene? Vi er takknemlig for at Ann-Christin og 

Trond Woll har påtatt seg ansvaret for å få inn navn på vaktlisten. 

Setertjernstua er et fint turmål. I tillegg leies stua ut til diverse lag og foreninger 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.  

Utleie av stua er ikke en prioritert sak, men noen grupper har overnattet i forbindelse med at 

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

seg av. Alle som forplikter seg til tjeneste på søndagene betaler ikke leie for oppholdet. 

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 relativt lave priser sett i forhold til andre markastuer.  

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 2021 opp mot visjon og formål, er det vanskelig å si at vi er 

fornøyd med året. Men takket være støtten fra Lotteri og Stiftelsesstilsynet ble økonomien 

tilfredsstillende. 

Året kan ikke karakteriseres som et normalår, det har vært til dels store utfordringer å takle 

Covid-19 pandemien og de krav som ble satt til smittevern. Det enkleste hadde vært å 

stenge stua helt mens pandemien pågår, men vi har med hensyn til turfolket holdt stua åpen 

når myndighetene tillot det. 

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 og som er gjengitt i vedtektene. 

Leder vil takke styremedlemmene for stor innsats i 2021. Takk for tjenestevillighet og evne til 

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

Setertjernstua. 

Leder vil også takke alle frivillige som har stilt opp slik at stua har kunne holde åpent i en 

krevende tid. Dere har tatt utfordringen og taklet smitteverntiltakene på en forbilledlig måte. 

   

        Lørenskog 7. februar 2022 

 

Svein Aaslund   Steinar Rosseland   Karin Edsbergløkken                  

Øyvind Valaker Hektner  Trond Arne Woll  Anne Marit Strøm 

Øyvind Breen 


