
STYREMØTET 11.12.2017  på LBAS 

 
 
Deltakere 
Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Tor Einar Jørgensen TEJ X  

Geir Strid GST X  

Per Inge Eines PIE X  

Arnt Ove Flatås AOF X  

Tormod Hovd TH X  

Marit Glæstad Sølvbertg MGS X  

Tor Gunnar Heggli TGH X  

John Olav Sørmo JOS X  

 
Agenda: 

1. Bli kjent 
2. Møteplan for 2018 
3. Oppsummering av årsmøtet 
4. Aksjonspunkter fra årsmøtet 
5. Hytterenovasjon (om det er noen nytt) 
6. Eventuelt 
 

Referat: 
1. Presentasjonsrunde. Hver enkelt sa noen ord om seg selv og sin hytte. 

 
2. Geir setter opp møteplan. Må ha møte i januar i forkant av møtet med allmenningen om 

serviceavgifta. Møte før påske for organisering av påskemorro. 
 

3. Oppsummering fra årsmøtet. 

 Vi må lage en side med info/innsalg av Tomtvasslaget, Henges opp ved bommene 
med info om Tomtvasslaget. Dette bør også sendes til nye hytteeiere sammen med 
giro. 

 Vi må fortsatt følge med på vannstanden / tapping. Må følges opp i forhold til om det 
går ut over miljøet / hensynet til allmenheten. 

 Vi skal arbeide for å få større synlighet i regnskapet til Allmenningen om bruk av 
serviceavgifta. 

 10 på topp. Geir har kontakt med idrettsrådet omkring dette. 
 

4. Se forrige punkt. 
 

5. Ikke noe nytt om renovasjon. Arbeidet med oppsamlingsplassene har vært stanset i en 
periode pga diskusjoner med allmenningen om plassen. 

 
6. Eventuelt. 

 Hvordan beholde fiskekvaliteten som vi har i dag. 
Burde ha vært innført begrensinger på garnfiske i gyteperioden. Hvem er det som 
organiserer «felleskortet for Levanger»? Slik fiskekortet er i dag er det ingen andre 
reguleringer enn de som fremgår av lovverket. 

 Levanger Røde kors hjelpekorps ber om økonomisk støtte fra Tomtvasslaget til 
innkjøp av ATV. 



Vi går inn for å støtte røde kors med kr 2000 årlig mot at de sørger for å ha en 
adkomst fra Vulusjøen til Tomtvatnet, og at de for eksempel stiller på Tomtvatnet en 
dag i påskeuka. 

 Rydding av gamle seterstier med merking. Vurderes til serviceavgifta. 

 Publisering av møteinnkallinger og referater? 
Vi publiserer på tomtvasslaget.org både møteinnkallinger og referater. 

 


