
Styremøte 24.08.2020  
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  

    

 
AGENDA 
- Aksjoner siste møte 
- Status aktivitetsplan 2020 
- Tomtvasslaget 75 år – Status + +    
- Prøvefiske i høst? 
- Bommen på Markabygdsida –trøblet mye i den senere tid!     
- Dugnader: 

o Sykkelstien – grusing / rydding langs kantene  
o Skiløypene – rydding / dugnad 
o Seterveien – fortsette rydding / merking fra der vi sluttet i fjor  

- Oppmerksomhet i forbindelse med Johannes Bremers dødsfall? 

- Eventuelt 

 
 
REFERAT: 
 
- Aksjoner fra siste møte. 

 Jon Olav: Tomtvasslaget dekker kostnad med 2 nye benker (Parkering sykkelstien og 
Rallbekken). Disse to er utplassert, men det bør ut en ved demningen også. 

 Tormod: 87 medlemmer per i dag. Tyder på at vi bør gå tilbake til å bruke giro på papir igjen. 

 Geir: Brøyting før 1.12 tatt opp med SGA. Avventer neste styremøte hos SGA. 

 Geir: Jakt ved Tomtvatnet. Vært i kontakt med Sørholt, Levanger kommune. Kommunen sier 
at det er grunneiers oppgave å ta initiativ i forhold til forbud mot andejakt og utvidet oppsyn. 
Tatt opp videre med SGA. Venter på svar fra SGA. 

 Arnt Ove: Prøvefiske. Vi må sjekke hvilken garnserie vi har, finnes flere forskjellige serier. Vi 
sjekker kostnader med å få utarbeidet en rapport / materialer som trengs for gjennomføring. 
Tomtvasslaget tar initiativet til dette, uavhengig av hva SGA bidrar med, men tar opp dette 
med SGA for eventuell støtte derfra. Prøvefisket bør skje i løpet av tidlig september. Hva gjør 
vi med gjengroing av vannliljer/siv? 

 Dugnader. Ikke avholdt så langt 



 Sti til gapahuken. Grusing onsdag 26.8 og utover. Behov for dugnadshjelp fra Tomtvasslaget 
på dagtid. 
 

- Status aktivitetsplan 2020. 
o Arbeidet med stien til gapahuken pågår, gruses nå. 

- Tomtvasslaget 75 år – Status + + 
o Er det fornuftig å bruke 40 000 på trykking med det antallet medlemmer vi har nå? 
o Skal vi alternativt legge den ut elektronisk på hjemmesiden elns. 
o Er det mulighet for sponsor / andre inntekter?   Nordenfjeldske Bykredit? 
o Vi bestemmer oss for å trykke boka, og gi til betalende medlemmer i henhold til 

årsmøtevedtaket. 
- Prøvefiske i høst? 

o Behandlet under aksjonslista. 
- Bommen på Markabygdsida –trøblet mye i den senere tid! 

o Programvarefeil etter oppgradering, skal være rettet nå. 
- Dugnader: 

o Sykkelstien – grusing / rydding langs kantene  
 Vurdere innkjøp av krattrydder til ATV (SGA)? 
 SGA er klar over at det trengs grusing. 
 En dugnadsdag med rydding lørdag 29.8 kl 10:00 

o Skiløypene – rydding / dugnad 
 Tas etter hvert 
 Rør Lavøybekken og ved ferista/småhårskallen? Ikke budsjett for dette i år. 

o Seterveien – fortsette rydding / merking fra der vi sluttet i fjor  
 Fortsette siste biten før Reistadbustaden en gang i høst. 

- Oppmerksomhet i forbindelse med Johannes Bremers dødsfall? 
o Gave og oppmerksomhet på minnesidene.  
o Vi må lage statutter for når Tomtvasslaget skal gi slik oppmerksomhet. 

- Eventuelt 
- Hvordan fange opp nye hytteeiere, og opplyse dem om Tomtvasslaget. Informasjon 

sendes ut av SGA ved nye hytteeiere, gave/informasjon til nye hytteeiere? 
- Boka på Høgskjøtingen er bare noen løse ark, ny bok + antibac bør legges ut. 

 


