
Styremøte 18.05.2020  
Ravnsv 5 ( Troll) 
 
 
Deltakere 
Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Arnt  Ove Flatås  AOF X  

Espen Sivertsen EF X  

Tormod Hovd TH X  

Geir Strid 

Tor Einar Jørgensen 

Dag Kristian Halsan 

GST 

TEJ 

DKH 

X 

X 

X 

Referent 

 

 

John Olav Sørmo JOS X  
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REFERAT: 

 Aksjoner forrige møte: 
i. Jon fått tilbud fra Byggmakker på materialer til benk / er 

ii. Aktivitetsplan servisetiltak 2020 signert  
iii. Arnt Ove har representert Tomtvasslaget i en felles høringsaktivitet sammen 

med de andre hytteforeningene i Levanger kommune angående:   
Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Levanger"  

 Aktivitetsplan 2020: 
i. Regnskap 2019 og Plan 2020 er nå signert, legges ut på hjemmesiden.  



ii. Stien i Tomtvasslia sluker det meste, så Tomtvasslaget dekker kostnad med 2 
nye benker ( Parkering sykkelstien og Rallbakken)  

1. Jon Olav ansvarlig for dette.  
 

 Innbetaling av medlemskontingent 2020 
i. Så langt er det kun 56 innbetalinger  

ii. Må aksjonere,  
1. På hjemmesiden, TEJ / GST legge ut et stykke om Tomtvasslaget med 

oppfordring til å betale inn medlemskontingenten. 
2. Tormod sender ut oppfordring om innbetaling via SMS – etter at vi 

har lagt ut info om dette på hjemmesiden.  
 

  Tomtvasslaget 75 år 
i. Første korrektur av boka er gjennomført, har nå 126 sider. 

ii. Mangler et stykke om jakt på Tomtvatnet, er vanskelig å få noen til å ta 
på seg forfatterskapet av et slikt stykke. 

iii. Komiteen skal ha møte i uke 22 – fokus nå blir å supplere boka med 
bilder.  

iv. Bekymring knyttet til innbetaling av medlemskontingent, da boken skal 
være gave til betalende medlemmer. 

 
 

 Erfaring siste vinter 
i. Løypekjøring 

 Trommel har fungert, og viser seg nyttig. 
 Er behov for å gjøre noe med noen bekker / våtområder.  
 Bør vurdere å følge opp med en runde med sporlegger de helgene vi 

tromler.  
 Espen ha tilgang til Ginzugroomer for å kjøre den med skuter. 
 Espen sørger for at trommel blir ‘satt inn’ for sommeren. 
 I forhold til øsnker om ‘utvidet kjøring’ er det fortsatt løypekjøring 

kun i det merlede løypetraseen som gjelder.  
ii. Brøyting av vegen 

 Vinterbrøytingen er bra, har vært noen episoder der det har vært 
utfordrende. 

 Tomtvasslaget ønsker at Styret i SGA tar opp til sak at brøyteavtalen 
blir gjeldende fra 01.11 -  Geir skriver brev til SGA der vi ber om å få 
styrebehandlet dette.   

 Jakt / Fiske 
i. Etter at det siste høst kom inn rapporter om tilfeller av ulovlig jakt i området 

rundt Tomtvatnet, ønsker Tomtvasslaget jaktoppsyn i området.  
ii. Tomtvasslaget ønsker å undersøke muligheten for å få innført forbud med 

andejakt på Tomtvatnet.  
 Aksjonere både mot kommune og grunneier.  Geir kontakter Sørholt 

på Levanger kommune.  
iii. Tomtvasslaget ønsker at vi til høsten iverksetter en ny runde med prøvefiske 

på Tomtvatnet. 
 SGA / Tomtvasslaget har garnserie som er intakt til formålet. 
 Arnt Ove holder i dette, undersøker både mot skole, samt andre 

aktører som kan bidra.   

 Dugnader 



i. Det vil bli dugnader på rasteplassene på Grantangen og  Vannlinjebukta  
 Tidspunkt ikke bestemt, avhengig av at det har tørket opp.  

ii. Stien til Gapahuken i Tomtvasslia 
 Dette er hovedprosjektet for 2020, og vi må påregne dugnad.   Styret 

diskuterte også at flere kunne bidratt med ATV for at man avlaster 
Ivar og SGA.  Følges opp mot GP.       


