
Styremøte 03.12.2018 på LBAS 
 
 
Deltakere 
Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Arnt  Ove Flatås  AOF   

Marit Glæstad Sølvberg MGS X  

Per Inge Eines PIE X  

Tormod Hovd TH X  

Geir Strid 

Tor Einar Jørgensen 

Tor Gunnar Heggli 

GST 

TEJ 

TGH 

X 

X 

 

 

Referent 

 

John Olav Sørmo JOS X  

 
Agenda: 

1. Oppsummering av årsmøtet 
- Tilbakemeldinger oppfølginger   
2. Annet  
-      Møteplan 2019 
-      Informasjon om løypekjøring vinteren 2019 
-      Dugnads plan 2019  

 
REFERAT: 

1. Gjennomgang av årsmøtereferatet 
a. Scooterløyve. 

Har vist seg å være vanskelig å få skyss fra de som står oppført med scooterløyve. 
Kommunen forvalter løyvene. Allmenningen og kommunen ønsker at Tomtvasslaget 
innstiller på hvem som bør få kjøre. Espen Sivertsen er interessert i å ta på seg 
kjøring, med Erlend Lorås som backup. Tomtvasslaget innstiller på at Espen får løyve. 

b. Opparbeidelse av stier til hyttene. 
Bør være klare regler slik at det blir lik behandling. Bruk av serviceavgifta til stier? En 
del av medlemmene har nok forventinger om at deler av denne kan finansiere dette. 
Tas med inn i diskusjonen med allmenningen omkring bruk av serviceavgifta. Forslag 
til «kjøreregler» utarbeides i felleskap via mail før neste styremøte. Per Inge 
utarbeider første utkast. 

c. Strategi på hva serviceavgifta skal benyttes til fremover. 
Diskuteres utover våren. Blir aktuelt når en del av de store veipostene er nedbetalte. 

d. 26.6.2020 er Tomtvasslaget 75 år. Hva planlegger vi i forhold til dette. Jubileumsbok? 
Jubileumsfest? 

e. Hvordan få flere medlemmer? Mer info på Facebook, fange opp nye eiere og sende 
ut informasjon. Ta det opp på Grantangen på langfredag. Sende ut SMS med link til 
Tomtvasslagets side. 

f. Sak fra Margrete Hoas, tas opp senere. 
2. Annet. 

a. Brev til allmenningen fra tidligere i år i forhold til allmenningens fokus på Tomtvatnet 
og budsjettpost for veivedlikehold på oversikten for serviceavgifta. Vi venter på svar 
fra allmenningen, saken er behandlet i styret der.  

b. Møteplan 2019 
Geir setter opp samme plan som i fjor. 

c. Løypekjøring 2019 



(Samme som i fjor) legges ut på FB og på web. 
d. Dugnadsplan 

Mange mulige aktiviteter: 
Påskemorro 
Gapahuken Tomtvasslia 
Rasteplass Grantangen 
Rasteplass Liljebukta 
Rasteplass ved demingen 
Rydding skiløypene 
Setersti Lavøya – Tomtvasslia 
Setersti til Håavollen 
 
Sette opp dugnadsplan og informere om dugnad i god tid. 
 

 


