
Styremøte 28.10.2019 på LBAS 
 
 
Deltakere 
Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Arnt  Ove Flatås  AOF X  

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. Oppfølging saker fra siste møte 
2. Status / Referat fra møtet med SGA  
3. Status: Tomtvasslaget 75 år  

 innstilling til årsmøtet  
4. Andre forberedelser til årsmøtet ( 11.11) 

 Valgkomite / innstillinger 

 Annonsering 

 Regnskap / budsjett 

 Årsmelding 

 Lokale / servering 

 Oppmøte 
5. Innkommet sak:  Vedlagt brev fra hytte eierne ved Granavollen 
6. Eventuelt 

 
REFERAT: 

1. Aksjoner fra tidligere møter. 

 Veilei Lavøya – Reistadbustaden. Ryddet nesten helt frem, mangler siste biten frem 
mot Reistadbustaden. 

 Rydding skiløype frem mot Reistadbustaden utført. 

 Ved Grantangen / Liljebukta hugget og stablet. 
2. Møte med SGA. 

 Møte avholdt fredag 25.10. Styreleder SGA hadde ikke mulighet på datoen som ble 
avtalt. Meldte avbud på kort varsel, så møtet ble kun mellom Geir og Gunnar. 

 Viktigheten av god informasjon til hytteeiere fra SGA ble diskutert. 

 Bommen på stikkveien i Tomtvasslia vil bestå. Det vil bli opparbeidet parkeringsplass 
foran bommen. Mulighet for å få lånt nøkkel for frakt av materialer og lignende. 
Flere har startet å benytte veien enn det SGA hadde forutsett. 

 Allmenningen vil bli bedre på å oppdatere hjemmesiden sin med informasjon. 

 Lite tilgjengelighet til allmenningsbestyrer ble også luftet. 

 Mye utstående aktiviteter på serviceavgifta. Sti til gapahuken Tomtvasslia 
opparbeidet så langt som det var planlagt i år. 

 Løypekjøring. 

 Hytteregister / oversikt over hytteeiere som grunnlag for Tomtvasslagets 
medlemsverving. 



 Søknad sti til Småhårskallen skal sendes kommunen i år. 

 Sponsing av jubileumsboka. Muligheter for støtte fra allmenningen. 
3. Status Tomtvasslaget 75 år. 

 Stoff nok til ei bok. 

 Tekst ferdigprodusert i løpet av november, og redigering kan da starte. 

 Forslag til årsmøtet om at boka deles ut til alle betalende medlemmer. 

 Kostnadsramme 50 000 
4. Andre forberedelser til årsmøtet mandag 11.11 kl 19.00 

 Valgkomiteen godt i gang 

 Annonsering: Tomtvassposten, hjemmeside/facebook, plakat ved bommen. Ikke 
annonsering i avis i år. Ansvarlig Tor Einar 

 Regnskapet godt i gang. 

 Årsmelding: Geir og Tor Einar setter opp denne 

 Medlemskontingent. Foreslår å sette opp til 250. Vi oppretter VIPPS konto for 
Tomtvasslaget. 

 Lokale her på LBAS bestilt. Geir bestiller 2 bløtkaker. 

 Styret møter kl 18:00 for å forberede årsmøtet. 
5. Innkommet sak fra hytteeierene ved Granavollen. 

 Ønske om at veien frem til demningen blir vinterbrøytet. 

 Styret prioriterer vei/fremkomst foran skiløyper i henhold til vedtektene til laget. Og 
innstiller på at veien blir vinterbrøytet, og at allmenningen bidrar til at det kan 
opprettes alternativ løypetrase der det er behov for det. 

6. Eventuelt. 

 Anskaffelse av kompaktor / rull for pakking av snø i skiløypa. 

 Kostnad ca 30 000. Deler kan dekkes av serviceavgifta. Resten dekkes av 
Tomtvasslaget. Styret går inn for at innkjøp av kompaktor blir gjort til sesongen 
2019/2020. 


