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For SORB-styret
Marianne Fineide
Leder

ÅRSMELDING 2011
Skonseng og Røssvoll Bøgdalag.
(SORB)

Skonseng og Røssvoll Bøgdalags arbeidsutvalg har i året bestått av:
Per Olsen
Ørjan Skogmo/Marit Sandhei
Gunnar Røssvoll/Stig Jonny Forshei
Hans A. Heggli/Trond Pedersen
Marianne Fineide
Kristen E. Rødvand
Anni Breivik
Tina Pedersen
Line Lillerødvann
John Olav Langfjell
Undis Pedersen
Terje Solbu
Stig Are Eriksen
Steinar Røssvoll
Heidi Hindrumsen
Robert Jamtli
Steinar Henriksen

Styret har i året bestått av:
Marianne Fineide
Robert Jamtli
Stig Are Eriksen
Gunnar Røssvoll

leder
nestleder
kasserer
sekretær (deler av året 2011)

Valgkomiteen har i året bestått av:

John Olav Langfjell og Ørjan Jamtli

Revisorer har vært

Midtre Ranaelva Elveierlag
Røssvoll Menighetsråd
Røssvoll & Skonseng Samfunnshus
Røvassdalen Skytterlag
Skonseng Naturbarnehage
Skonseng Vasslag
Skonseng Skole
Skonseng Skole FAU
Skonseng Skole- og Ungdomskorps
Skonseng UL
Næringsliv
Næringsliv
Næringsliv
Privatpers
Privatpers
Privatpers
Privatpers

Per Olsen og Ørjan Skogmo

Årsmøte 2011
Avholdt 28.2.11 (med 15-20 oppmøtte)
Møter
Det er siden sist årsmøte avholdt:
 4 møter i arbeidsutvalget med referat i protokoll.
 2 styremøter: Et for besvarelse av henvendelse ang ”Merknad ang
saksbehandling og habilitet” og et for forberedelse til årsmøte.
SAKER
Boligbygging
Ingen aktivitet i løpet av siste året. Røssvoll Boligfelt er ifølge Rana Kommune
under forberedelse til fremlegging i MPR-utvalget i forkant av en ny offentlig
høringsrunde. Høring trolig nå på våren 2012.
Turstier
Turstien i Røssvoll-lia er forlenget fra Huarberget til Granlandet. Skiltet,
ryddet og merket.
Trafikksikkerhet
Det er i løpet av siste året gitt 3 innspill:
 Innspill ang. trafikkfarlige bussholdeplasser (via Skonseng Skole til Rana
Kommune) 9.5.11
 Innspill til utvidelse av planområdene for E6 Fallheia – Sandheia 6.7.11 til
Statens Vegvesen
 Merknader og innspill til Detaljreguleringsplan for E6 Fallheia – Sandheia
30.1.12 til Statens Vegvesen. Kopi sendt kommunepolitikerne.
Trafikksikkerhetsutvalget har også hatt 2 møter med Statens Vegvesen i E6
Fallheia-Sandheia-saken
SORB har avholdt folkemøte 20.6.11 med påfølgende underskriftsaksjon i
forkant av innsendt innspill til Statens Vegvesen 6.7.11
Trafikksikkerhetsutvalget har hatt møter med de eneklet gruppelederne i
Rana Kommune
Innspillene og referat er lagt ut på www.skonseng.no
To nye underutvalg opprettet
 Gangbru-utvalg: Finn Løkås og Robert Jamtli
 Lapplias Venner

Representasjon
Skonseng og Røssvoll Bøgdalag var i 2011 representert i styret i Røssvoll og
Skonseng Samfunnshus
Elgsaken
Elgutvalget har levert sluttrapport og det er satt av midler til 2år med
etterbehandling (sprøyting) av ryddet område.
Internettside
www.skonseng.no er blitt oppdatert fortløpende av John Olav Langfjell.
Referat og innspill fra SORB legges ut fortløpende.

Skonseng & Røssvoll, 26.3.2012
Styret i Skonseng og Røssvoll Bøgdalag

Budjettforslag 2012 for Skonseng og Røssvoll
Bøgdalag
Kontonummer 45161290835
Beholdning 01.01.2012.
Porto/møteutgifter
Brøyting Reinforsen
Forprosjekt Skonsengbrua
Avsetting elgaksjon
Reserve til andre formål.
Tilskudd fra kommunen.
Natursti vedlikehold

Inn

TOTALT

70701.70

Disse bevilgninger skal brukes innen 2012,
flyttes ikke automatisk til neste år.
Dette budsjettet kan gjennomføres hvis det
blir gitt tilskudd fra Rana Kommune.

Ut
45701,7
1500
3000
10000
8013
43188
25000
5000

70701

Sak 10

Innkomne saker: Sak fra Styret

Til SORB Årsmøte 26.3.12
Styret foreslår endring i §4 underskrevet tekst som tillegg i vedtektene. Mer i hht
praksis siste årene.

VEDTEKTER
SKONSENG OG RØSSVOLL BØGDALAG
Vedtekter fra stiftelsen i 2002
med endringer vedtatt av årsmøtet i 2003, 2004, 2007 og 2012
§ 1. Utvalgets navn
Navnet er Skonseng og Røssvoll Bøgdalag.
Utvalget er en upolitisk forening med vekslende medlemstall og begrenset ansvar.
Geografisk område er: Skonseng – Røssvoll avgrenset av Langfjellkrysset, Sandheia, Jamtlia,
Plurheia og Rufsholm.
§ 2. Formål
Utvalgets generelle formål er å fremme samarbeid og utvikling. Utvalget skal være et
bindeledd mellom lokalmiljøet og det offentlige i saker som angår bøgda.
§ 3. Medlemskap
Utvalget skal bestå av representanter fra lag og foreninger samt næringsliv og privatpersoner
med sterk tilknytning til bøgda.
§ 4. Arbeidsutvalget
Utvalget kan bestå av 8 – 17 medlemmer. Foreningene/organisasjonene velger selv sine
representanter. De øvrige velges av årsmøtet for 2 år. Organisasjonene henstilles til å velge
representanter som er bosatt i bøgda. Utvalget velger selv et styre bestående av leder,
nestleder, kasserer og sekretær. For gyldig vedtak kreves simpelt flertall. Leder har ved
stemmelikhet dobbeltstemme
§ 5. Virkeperiode
Virkeperioden for laget følger kalenderåret. Årsmøtet behandler nyvalg og eventuelle
vedtektsendringer.
§ 6. Bøgdautvalget
Bøgdautvalget arbeider etter disse vedtektene. Det føres møtebok for arbeidsutvalgets
forhandlinger. Laget forpliktes ved leder og et medlems underskrifter. Når utvalget finner det
nødvendig, kan saker legges fram for allmøtet.
§ 7. Møter
Leder innkaller til møte så ofte han/hun finner det påkrevet. Leder plikter også å innkalle til
møte etter henstilling fra minst 3 medlemmer. Utvalget kan invitere enkeltpersoner til å delta
på møter med talerett for en bestemt sak eller for hele møtet.
§ 8. Oppløsning
Utvalget kan oppløses ved 2/3 flertall
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Innkomne saker: Sak fra Lapplias Venner v/Kristen Røssvoll

----- Original Message ----From: "Kristen R. Røssvoll" <kriros@online.no>
To: <mfineide@online.no>
Sent: Monday, January 09, 2012 9:30 PM
Subject: forslag til Årsmøtet i SORB
Hei
har snakka med Helgeland Sparebank om kassakreditt
og de må ha årsmøtevedtak som vedlagt.
Kan det ordnes?
mvh Kristen
----------------------------------------------------------------------------------Forslag til Årsmøtet i Skonseng og Røssvoll Bøgdalag.

Lapplias Venner, som er en undergruppe av Skonseng og Røssvoll Bøgdalag, er
29.12.2011 innvilget tilskudd fra Statskogordningen i Nordland på kr. 120.000.Tilskuddet skal brukes til å gjenreise smia i Lapplia og utbetales etterskuddsvis i
to runder.
Årsmøtet i Skonseng og Røssvoll Bøgdalag gir Lapplias Venner fullmakt til å ta
opp kassakreditt kr. 70.000.Arne Kalkenberg og Kristen R. Røssvoll gis fullmakt til å underskrive
lånedokumentene.
------------------------------------------------------------------------------------Innstilling fra SORBs styre:
Tilleggsopplysning: Underskriverne på lånedokumentet er ansvarlige.
Styret i SORB foreslår for SORBs årsmøte 260312 at årsmøte vedtar forslaget
over fra Lapplias Venner.
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Innkomne saker: Sak fra Jan Sollien-Røssvoll

From: "Jan Sollien-Røssvoll" <ja-soll@frisurf.no>
To: <sorb@skonseng.no>
Cc: "Marianne Fineide" <mfineide@online.no>; <Robert.Jamtli@rana.kommune.no>;
<eriksenbil@gmail.com>
Sent: Monday, March 12, 2012 6:05 PM
Subject: Innmeldte saker til årsmøte i SORB, 26.03.2012
Hei.
Ønsker å fremme følgende saker til SORB´s årsmøte 26.03.2012:
1. Redegjørelse for "Merknad ang saksbehandling og habilitet" 06.02.2012. ved Jan SollienRøssvoll.
2.Gjennomgang/spørsmål/kommentarer til SORB´s behandling av "Detaljreguleringsplan for
E6 Fallheia-Sandheia.
Mvh
Jan Sollien-Røssvoll
--------

Bakgrunn:
1

Innspill til SORBs til møte 30.1.12, mottatt 30.1.12:

----- Original Message ----From: "Jan Sollien-Røssvoll" <ja-soll@frisurf.no>
To: <mfineide@online.no>; <Robert.Jamtli@rana.kommune.no>; <eriksenbil@gmail.com>;
<Gunnar.rossvoll@gmail.com>; <Steinar.rossvoll@avinor.no>;
<Hmh.polarsirkelen@nfk.no>; <sthen@statoil.com>; <romuped@online.no>;
<tersol02@online.no>; <John.olav@langfjell.com>; <kristen.rodvand@gmail.com>; <Linkli@online.no>; <tinamerete@gmail.com>; <anni.breivik@rana.kommune.no>;
<haheggli@hotmail.com>; <monika.olsen@tele2.no>; <gerd.marit@sandhei.no>
Sent: Monday, January 30, 2012 2:36 PM
Subject: Innspill til Detaljreguleringsplan E6 Fallhei- Sandhei
Til Skonseng og Røssvoll Bøgdalag. (SORB)
Anmoder SORB om å støtte Rana kommune, Plankontoret sin merknad til
Detaljreguleringsplan 03.01.2012. Merknaden baserer seg på Plankontorets foralag til
alternativ trase fra tunnelutslag til Teigen. Plankontoret vil kreve at Statens Vegvesen gjør en
ny vurdering av denne trase, på lik linje med Statens Vegvesens forslag til nåværende trase.
Løsningen vil medføre mindre nedbygging og uheldig oppdeling av landbruksjord og dermed
skåne flere gårdsbruk fra å bli rasert. Den vil også medføre færre landbruksmaskiner på E6,
mer fornuftig kurvatur, estetisk bedre løsning for bygda og mer hensiktsmessig avkjøring til
Røvassdalveien. Forslaget krysser sør for rullebane (ikke under) og plasseres i lifoten nord på
Røssvollsletta. Se detaljreguleringsplan (03.01.2012)
Plankontoret presiserer at det ikke skal forsinke byggestart av E6 Fallheia- Sandheia.
Mvh
Turid Langfjord-Clare, Ørjan og Elna Skogmo, Randi og Jan Sollien-Røssvoll, Reidar og
Agnes Olsen, Ove og Irene Hansen.
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Arbeidsutvalgets møtereferat fra 30.1.12: (se www.skonseng.no )
SKONSENG OG RØSSVOLL BØGDALAG
Referat fra møte i arbeidsutvalget

Sted : Skonseng Skole
Tid : 30.januar 2012 kl.1900- ca 20.30
Det møtte 10 av 17 personer i arbeidsutvalget.
De som møtte opp var: Robert Jamtli, Stig Are Eriksen, Kristen E. Rødvann, Gerd
Marit Sandhei, Line Lillerødvann, Anni Breivik, Steinar Røssvoll, Heidi
Hindrumsen, Terje Solbu og Marianne Fineide

Sak 1. Diskusjon om innspill og merknader til detaljreguleringsplan for E6
Fallheia - Sandheia
Den fremlagte detaljreguleringsplan fra Statens Vegvesen og innspill som SORB
har mottatt i denne saken ble diskutert. Styret og trafikksikkerhetsutvalget
fikk i oppdrag å sende innspill til Statens Vegvesen på bakgrunn av innspillene og
diskusjonen på møtet. Viser til innsendt innspill for detaljer.
Sak 2. Info fra styret og utvalgene
Siden siste arbeidsutvalgsmøte den 20.6.11 har det vært få henvendelser til
SORB.
Vi har mottatt en sak til årsmøtet fra underutvalget Lapplias venner. Nordland
Fylke har bevilget 120.000,- til arbeidet med gjenreising av smia med mere i
Lapplia. Årsmøtesaken går på kassakredittlån til tilskudd utbetales fra Fylket.
Tursti-gruppa har i sommer merket ny tursti fra enden av skogsveien i
Granlandet frem til Huerberget.
Intet nytt pr i dag i arealplanrullering eller Røssvoll Boligfelt sakene som SORB
tidligere i planprossessen har gitt innspill på. Kommunen har gitt til svar at bl.a.
lite saksbehandlingskapasitet medfører treghet. Men at begge saker trolig
kommer ut på offentlig ettersyn på ettervinteren.

Intet nytt fra arbeidet i gangbru-utvalget, om mulig løsning på behovet for
gangbru på eller ved Skonsengbrua.
Terje Solbu opplyste at det er foretatt sprøyting langs jernbanen der SORB ved
elgutvalget stod for skog og krattrydding. Dette er utført i 2011 og vil bli utført
ihht tidligere vedtak, også i 2012.
Anni Breivik informerte om den gjennomførte og tildels pågående
rehabiliteringen av skolen.
Sak 3. SORB mangler sekretær
Røssvoll og Skonseng Samfunnshus har valgt ny representant til SORBs
arbeidsutvalg og dermed er Gunnar Røssvoll ute av arbeidsutvalget. Dette
medfører at SORBs styre har mistet sin sekretær. Ingen meldte seg frivillig i
dette arbeidsutvalgsmøte til å påta seg funksjonen, og det ble besluttet å
utsette å rebesette sekretærfunksjonen til første arbeidsutvalgsmøte etter
årsøtet den 26.3.12, der konstituering er første sak.
Gunnar Røssvoll har sagt seg villig til å fortsette arbeidet i tursti-underutvalget.
Dette setter arbeidsutvalget i SORB stor pris på.
Sak 4. Eventuelt
Ingen saker
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Innspill fra SORB til Statens Vegvesen i etterkant av
arbeidsutvalgsmøtet 30.1.12: (se www.skonseng.no )
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Merknad ang saksbehandling og habilitet ved Skonseng og
Røssvoll Bøgdalags behandling av innspill til Statens Vegvesen på
detaljreguleringsplan E6, Fallheia – Sandheia.
Fra Jan Sollien-Røssvoll 6.2.12:

----- Original Message ----From: "Jan Sollien-Røssvoll" <ja-soll@frisurf.no>
To: <mfineide@online.no>; <Robert.Jamtli@rana.kommune.no>
Cc: <kai.henriksen@rana.kommune.no>; <Allan.Johansen@rana.kommune.no>;
<espen@haaland.no>; <christine_60@hotmail.com>; <gunyborg@online.no>;
<allan.rognan@advokatenekrv.no>; <jarl.stian.johansson@adecco.no>;
<peter.wright@ajust.no>; <marius@iliaden.no>; <elisabeth.lervik.bakken@yahoo.no>;
<eivind.nicolaysen@nb.no>; <helge.karstensen@rbbs.no>; <veronicapedersen@fpu.no>;
<haas-tor@online.no>; <jpettroe@online.no>; <eldbjorg79@hotmail.no>;
<karl.hans.ronning@rana.kommune.no>; <kontor@advokatenekrv.no>;
<rune.olsen@nav.no>; <tormod.steen@gmail.com>; <peter@walseth.no>;
<gmwaage@online.no>; <linda.kalkenberg@rana.kommune.no>; <rrb@ranaauf.net>;
<larsyf@gmail.com>; <g.saeten@online.no>; <gerd.jakobsen@uin.no>;
<tromoel@online.no>; <nils.notler@dn-eiendom.no>; <are_nakling@hotmail.com>;
<siv.osterdal@rana.kommune.no>; <janerik.arnoy@gmail.com>;
<merete.torsteinsen@rana.kommune.no>; <agjolsen@online.no>;
<hilde.ronningsen@live.no>; <imyrvoll@hotmail.com>; <atle.hiller@hotmail.com>
Sent: Monday, February 06, 2012 5:35 PM
Subject: Merknad ang saksbehandling og habilitet ved Skonseng og Røssvoll Bøgdalags
behandling av innspill til Statens Vegvesen på detaljreguleringsplan E6, Fallheia - Sandheia
(03.01.2012).doc
Hei.
Vedlagt følger merknad ang saksbehandling og habilitet ved Skonseng og Røssvoll Bøgdalags
behandling av innspill til Statens Vegvesen på detaljreguleringsplan E6, Fallheia - Sandheia
(03.01.2012)
Mvh
Jan Sollien-Røssvoll
---------------

Vedlegget til mailen 6.2.12: se neste side

Vedlegget til mailen 6.2.12:
Jan Sollien-Røssvoll
Saltfjellveien 455
8615 Skonseng
Skonseng og Røssvoll Bøgdalag
8615 Skonseng

06.02.2012

kopi:
Statens Vegvesen, Rana
Kommune, kommune
advokat, MPR og
Kommunestyre.

Merknad ang saksbehandling og habilitet.
Vedrørende Skonseng og Røssvoll Bøgdalags(SORB) innspill til Statens Vegvesen på
detaljreguleringsplan E6 Fallheia – Sandheia (30.01.2012), vil jeg stille spørsmål ved
saksbehandling og habilitet.
Det er flere landbrukseiendommer/næringsdrivende som blir berørt av
detaljreguleringsplanen. Stiller meg svært undrende overfor at SORB ikke har tatt mer hensyn
angående merknadene de har ytret til detaljreguleringsplanen. (ref. merknad sendt SORB
30.01.2012 kl 1436)
- Formuleringen i innspillet fra SORB bærer preg av at de ikke vil støtte noen endringer til
detaljreguleringsplanen, som kan føre til at det blir noen form for forsinkelser.
- Stiller spørsmål til saksbehandlingen, da innspillet fra SORB blir offentliggjort 02.02.2012
kl 2229 i mail, fra leder i SORB til Rana kommunes politikere, dette før referatet fra møtet har
vært ute på høring og godkjent. Det er meg bekjent at en av SORB’s representanter har
kommet med innsigelse til innspillet. Er denne behandlet av styret?
- Stiller spørsmål til at SORB lar leder få fullmakt til å utforme innspillet, da hun og flere i
hennes manns familie har stor egeninteresse i at oppstart blir iverksatt snarest.

Med bakgrunn i ovennevnte, anmoder jeg SORB om å vurdere leders habilitet i
behandlingen av denne saken.
Foreslår at dere trekker inn en ekstern nøytral part til å vurdere dette.
Innspill fra SORB til Statens Vegvesen på detaljreguleringsplan E6 Fallheia – Sandheia
(30.01.2012), må trekkes tilbake inntil habilitets spørsmålet innad i Bøgdalaget er avgjort.
Nytt innspill bør behandles av ikke direkte berørte parter.

Mvh
Jan Sollien-Røssvoll
--------
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Mail til SORB 9.2.12 fra Jan Sollien-Røssvoll:

----- Original Message ----From: "Jan Sollien-Røssvoll" <ja-soll@frisurf.no>
To: <mfineide@online.no>
Cc: <Robert.Jamtli@rana.kommune.no>; <eriksenbil@gmail.com>;
<stig.forshei@online.no>; <Steinar.rossvoll@avinor.no>; <Hmh.polarsirkelen@nfk.no>;
<sthen@statoil.com>; <romuped@online.no>; <tersol02@online.no>;
<John.olav@langfjell.com>; <kristen.rodvand@gmail.com>; <Lin-kli@online.no>;
<tinamerete@gmail.com>; <anni.breivik@rana.kommune.no>; <gerd.marit@sandhei.no>;
<pedersen.maskin@gmail.com>
Sent: Thursday, February 09, 2012 3:25 PM
Subject: Beklagelse
Til SORB
Plankontorets endelige anbefaling til detaljreuleringsplan 03.01.2012, er nå tilgjengelig på
Rana kommune sine nett sider.(Les).
Pkt 1 til 7 er i samsvar med hva jeg refererte til i mail til SORB 30.01.2012.
I Rådmannens innstilling pkt 8, står det at plankontoret støtter Statens Vegvesen sitt forslag
lengst øst på Røssvoll. Ny E6 følger dagens E6, og ikke langs lifoten.
I mitt innspill 30.01.2012 til SORB, skrev jeg: plasseres i lifoten nord på Røssvollsletta.
På dette tidspunkt var jeg i kontakt med plankontoret og fikk inntrykk av at de ville vurdere å
plassere E6 i lifoten. Dette med bakgrunn i at når traseen ble vedtatt 20.03.2000, var det
foreslått å følge lifoten.
Det ble også uttalt at det ikke skulle føre til utsettelse av prosjektet. Dette finner jeg ikke
kommentert i anbefalingen.
Beklager denne feil informasjon.
Mvh
Jan Sollien-Røssvoll
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SORBs styrets svar til Jan Sollien-Røssvoll med redegjørelse 12.2.12:

----- Original Message ----From: Marianne Fineide
To: Jan Sollien-Røssvoll
Cc: lin-kli@online.no ; Langfjell John Olav ; Rødvand Kristen ; tinamerete@gmail.com ; Breivik Anni ;
Undis Pedersen ; Steinar Røssvoll ; sthen@statoil.com ; hmh.polarsirkelen@nfk.no ; Solbu Terje ;
haheggli@online.no ; gerd.marit@sandhei.no ; samfunnshuset@skonseng.no ; Skonseng
Ungdomslag ; robert.jamtli@rana.kommune.no ; Eriksen Stig Are
Sent: Sunday, February 12, 2012 11:52 PM
Subject: Svar fra SORB på ditt brev fra 6.2.12 med merknad ifht saksbehandling og habilitet
Til Jan Sollien-Røssvoll,
Viser til ditt brev sendt pr mail 6.2.12 til SORB, Rana Kommunes politikere, Kommuneadvokaten i
Rana og Statens Vegvesen med merkander omkring Skonseng og Røssvoll Bøgdalags
saksbehandling og leders habilitet ibm innspillet SORB har sendt til Statens Vegvesen i sak
Detaljreguleringsplan E6 Fallheia - Sandheia.
Styret i SORB har utarbeidet en detaljert beskrivelse av saksbehandlingen som ligger vedlagt her.
Det har vært en demokratisk og ryddig prossess i SORB i denne saken.
Håper vedlegget klarer opp i eventuelle misforsåelser.
Saken er ferdigbehandlet og avsluttet i SORB.
Denne redegjørelsen vil også bli sendt til de samme mottakere som din mail fra 6.2.12 ble sendt til.
Hilsen styret i SORB
Marianne Fineide
leder
Robert Jamtli
Nestleser
Stig Are Eriksen
Kasserer
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Kopi av mail fra Jan Sollien-Røssvoll mail 1.2.12 til
kommuneadvokat Øygarden
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Kopi til SORB: Kommuneadvokatens svar til Jan Sollien-Røssvoll
mail 1.2.12 ang habilitet og kopi av brev 6.2.12 ang merkander og
habilitet:

Sak 11

Valg

Innstilling fra Valgkomiteen 2012, Skonseng og Røssvoll Bøgdalag:
Årsmøte: mandag 26.mars kl.19.30
Komiteen har i perioden bestått av John Olav Langfjell, og Ørjan Jamtli
Representanter for lag, foreninger, skole og barnehage er ikke på valg.
Disse velges av de enkelte organisasjonene.
På valg til arbeidsutvalget i år er 2 næringslivsrepresentanter:
Næringslivsrepresentant:
Terje Solbu
Undis Pedersen

Gjenvalg, 2. år
Gjenvalg, 2. år

Valgkomité:
Ørjan Jamtli har ett år igjen.
John Olav Langfjell går av. Ny må forelåes og velges for to år.

Valgkomiteen i Skonseng og Røssvoll Bøgdalag

