
STYREMØTET 29.01.2018  på LBAS 

 
 
Deltakere 
Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Tor Einar Jørgensen TEJ  Forfall 

Geir Strid GST X Referent 

Per Inge Eines PIE X  

Arnt Ove Flatås AOF X  

Tormod Hovd TH  Forfall 

Marit Glæstad Sølvberg MGS X  

Tor Gunnar Heggli TGH  Forfall 

John Olav Sørmo JOS X  

 
Agenda: 

1 Referat / aksjonspunkter siste møte 
2 Informasjon til hytteierne på Tomtvatnet 
3 Løypekjøring 2018 
4 Serviseavgifta  

a. Tiltaksplan for 2018 
5 Eventuelt   
 

Referat: 
1. Gikk igjennom referatet fra forrige møte.     

Arnt Ove tar ansvar fiskeriet, og kontakter grunneier for å få innført begrensninger med 
garnfiske i gyte perioden. Dette innebærer også å få lagt inn regelendring på fiskekortet.    
Forrige møte besluttet vi å bevilge 2 000,- til Røde kors hjelpekorps, mot noen motytelser. 
Disse ble fremlagt, og siden her vi ikke hørt noe mere.  Saken stilles legges på hold.  

 
2. Diskuterte ideen om oppslag som promoterer Tomtvasslaget på oppslagstavlene.  Hva bør 

stå på plakaten, vi konkluderte med at teksten som ligger på hjemmesiden er OK.  Marit og 
Per Inge innhenter pris fra 2 – 3 profesjonelle produsenter.   
 

 
3. Gikk igjennom status løypekjøring. Nå når det er blitt vinter, betyr det mere kjøring – 

hytteeierne har forventninger til at det kjøres hyppig som medfører større kostnader enn 
tidligere år.  Skogn IL fakturere kr 750,-  pr.time.  SGA fakturer kr 400,-  
Med grunnlaget i trassen som er nå, kalkulerer Skogn  ca 3 – 4 timer på runden fra 
Skjøtingstua.  Når  SGA kjører hele runden så tar det 3,5 time.  
Så langt i år er det kjørt for ca 15 000. 
Styret aksepterer at det blir merkostnader, og at en større andel av serviseavgiften blir 
prioritert til løypekjøring. Det gir konsekvenser for andre prosjekter.    
Målet er at det kjøres spor hver helg, samt onsdagen i påske og vinterferieuka.  Om det blir 
fredag eller lørdag er avhengig av vær og føreforhold / vindforhold, samt tilgjengeligheten til 
maskinfører. I prinsipp kjører vi med eget utstyr, men at vi bestiller kjøring fra Skogn IL når 
forholdene tilsier at vi trenger tyngre utstyr.  Skogn IL kjører på oppdrag for 
SGA/Tomtvasslaget.  
 



Viktig at vi får ut informasjon om når det kjøres på nettsiden til Tomtvasslaget i løpet av et 
par dager.  Geir lager forslag til tekst som sendes på høring, før det kommuniseres på 
hjemmesida.   
Viktig å kommunisere at vi ikke har ressurser og økonomi til å kjøre spor på nivå som 
konkurranseløyper.   
 
 
 
 
 
 
   

 
4. Serviseavgifta – følgende punkter til møtet. 

 Har ikke mottatt regnskapet for 2017 til styremøte, krav om at dette er på plass til 
møtet. 

 Leder, nestleder og kasserer deltar i møtet med SGA 

 Vi krever mere ryddig føring og regnskapsrapportering av serviseavgifta. Krav 
framsatt på årsmøtet.  

 Sommer og vintervedlikehold skal i henhold til muntlig avtale i fjor, starte 
nedtrapping i 3 år.  

 Løypekjøring på Tomtvatnet må økes til 45 000,- / 50 000,- dette for å dekke 
kommunisert opplegg.    

 Det skal føres referat fra møtet.  

 Resultatet av møtet skal sendes på høring i styret – eventuelt et ekstra styremøte for 
avtalen signeres.  

 
 
 

5. Ingen punkter på eventuelt. 


