
Styremøte 30.11.2020  
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 
1.       Hva gjør vi med årsmøtet for 2020?  

a.       Vinterbrøyting av vei fra Heggbekken inn til rundkjøringen før demningen 
2.       Siste høring retningslinjer motorferdsel i utmark. 
3.       Status - Tomtvasslaget 75 år 
4.       Mulig strømprosjekt på Lavøya  

a.       – Status tilbakemeldinger  
5.       Løypekjøring vinteren 2021  

a.       – Retningslinjer 
b.       – GPS  

6.       Trekking av premie - signering i boka på Høgskjøtingen 2020 
7.       Sak til diskusjon  - se utsendt mail fra 11.11   ------     VIKTIG !!!  Serviceavgift / 

finansiering av tiltak /SGAs bidrag. 
8.       Annet ???   
 

 
REFERAT: 

1. Hva gjør vi med årsmøtet for 2020? 
a. Forslag fra valgkomiteen på en ny person i styret, og det er en ledig plass. 

Naturlig at valgkomiteens forslag, Kirsti Alstad inngår som en del av styret. 
b. Vi vurderer muligheten for å avholde årsmøtet på nyåret hvis forholdene 

tillater det. 
c. En sak kommet inn til årsmøtet, vinterbrøyting av vei fra Heggbekken inn til 

rundkjøringen før demningen. Det har også kommet tilsvarende forespørsel 
for veien opp mot Tomtvasslia. Veien inn mot demningen ble tatt opp med 
Allmenningen i fjor, og det er fra allmenningen konkludert med at veien har 
for dårlig kvalitet, og at Tomtvasslaget må komme tilbake med alternativ trase 
for skiløypa. Kommer tilbake på dette i punkt 7 i dagens agenda.  

2. Siste høring retningslinjer motorferdsel i utmark. 
a. Hastesvar sendt inn på siste høring pga. kort svarfrist. Forfattet av 

Vulusjølaget. Viktig at begrensing på kjøring for handicappede er tatt ut. 
3. Status - Tomtvasslaget 75 år. 



a. Så langt ingen positive tilbakemeldinger på sponsing, mottatt ett avslag. 
b. Boka er klar til trykking. 

4. Mulig strømprosjekt på Lavøya, Status tilbakemeldinger. 
a. Dessverre feil epost adresse i utsendt brev. Skal være 

styret@tomtvasslaget.org. Noen tilbakemeldinger har kommet, litt både og, 
det etterspørres mer konkrete tall på kostnad. 

5.   Løypekjøring vinteren 2021. 
a.       – Retningslinjer. 
 Samme opplegg som i 2020. Hver helg (i utgangspunktet fredag ettermiddag) 

og onsdag i vinterferie og påskeuka. Skogn kjører når de har mulighet til å 
komme over Skjøtingen, enten som en del av fredagsturen, eller etter at de 
har kjørt løypene sine på lørdag. Vi forsøker å få en ordning med 
allmenningen slik at også vår løypelegger blir brukt fornuftig når det er behov 
for det. 

b. – GPS. 
Kr 1800 for utstyr for å kunne publisere på skisporet.no.  Vi investerer i dette. 

6.   Trekking av premie - signering i boka på Høgskjøtingen 2020. 
 Trekking under møtet. 134 signeringer (var uten bok en liten periode). Vinner 

Mathias S Opdahl. 
7.   Sak til diskusjon - se utsendt mail fra 11.11   ------     VIKTIG !!!  

Hva forventer vi at allmenningens bidrag skal være? 
SGA har inntekter fra bykslingsavgift og veiavgift, hva skal vi forvente å få «tilbake» 
av dette. 
Vi prøver å få til et møte med styret i allmenningen for å diskutere prinsipper rundt 
finansiering av tiltak rundt Tomtvatnet, både for dagturister og hytteeiere. 
Tomtvasslaget mener i prinsippet at alle veier skal være vinterbrøyta. 
Til neste styremøte må vi ha noen tanker for hvordan vi skal legge dette frem for 
styret i SGA. 
SGA bør si noe om hvilke planer de har for Tomtvatnet fremover. 
Geir lager utkast på noen sider til en presentasjon, og vi arbeider videre på disse på 
Epost frem mot neste møte. 

8.   Eventuelt. 
-Gjengroing ned mot vannet. De som går tur rundt vannet ser knapt nok vannet. Bør 
hugge ut noen åpninger for å åpne opp mot vannet. 
-Uforsvarlig garnfiske. 
Setting av garn utenfor bekkeåpninger på seinhøsten, her bør allmenningen inn og 
regulere dette bedre. 

 
Neste møte: 3. uke januar 2021. 


