
Styremøte 26.04.2021  
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  

Kirsti Alstad KA X  

    

AGENDA 
1. Aksjoner siste møte. 
2. Status betalende medlemmer.  
3. Orientering fra møtet vi hadde med SGA (avholdt 22.03) 

a. SGA har til nå ikke avhold styremøte etter 22.03 – forhåpentligvis får de til et 
styremøte, samt gitt tilbakemelding til oss innen 26.04 

b. Hvordan følger vi opp denne dialogen videre? 
c. Som kjent ligger vinterbrøyting av veg til Granavollen som et punkt som ble 

tatt opp med SGA 
i. – vedlagt nytt brev som jeg har mottatt fra ‘oppsitterne’ rundt 

Granavollen.  
4. Status Tomtvasslaget 75 år  
5. Spinne videre på, og få konkretisert en aktivitetsdag på Tomtvatnet som erstatning 

for avlyst Påskemoro  
a. Når / dato for når vi kan gjennomføre 
b. Hvordan gjør vi det, planlegge med ansvarlige  

6. Dugnader sommer 2021. 
a. Tomtvasslia 
b. Rasteplasser 
c. Setersti 
d. Skiløyper  

7. Eventuelt. 
 
REFERAT: 

1. Aksjoner siste møte gjennomgått. 
2. Status betalende medlemmer. 

 126 betalende så langt. 

 Vi må synliggjøre Vipps nummer på FB/Web. 
3. Orientering fra møtet vi hadde med SGA (avholdt 22.03). 

 Sverre Ronglan og Gunnar Pettersen deltok. 



 Mange av punktene som ble tatt opp skulle tas vider inn i SGA sitt neste 
styremøte. 

 SGA har til nå ikke avhold styremøte etter 22.03, derfor ikke noen tilbakemelding 
enda. 

 Vi følger opp at det som skal tas med inn i SGA styret blir tatt inn der. Vurdere et 
eget styremøte i Tomtvasslaget i forhold til tilbakemeldingene fra SGA styret. 

 Vi må sørge for at det blir regelmessige møter med SGA styret. Det er behov for 
mer direkte kommunikasjon med SGA styret. 

 Vinterbrøyting av veg til Granavollen ser et punkt som ble tatt opp med SGA. Vi 
venter på tilbakemelding fra SGA. Ett ankepunkt har vært skiløypa. Vi har fått en 
mulig løypetrase er tegnet inn, og tar dette videre med SGA. 

 Tomtvasslaget gir tilbakemelding på brevet fra oppsitterne rundt Granavollen når 
vi har fått svar fra SGA. 

4. Status Tomtvasslaget 75 år. 

 Boka er til trykking nå. 

 Leveres omkring 10-16. mai til Levanger. 

 Utdeling av boka til medlemmer på aktivitetsdagen. 
5. Spinne videre på, og få konkretisert en aktivitetsdag på Tomtvatnet som erstatning 

for avlyst Påskemoro. 

 Når / dato for når vi kan gjennomføre. 
o Vurdere å ta det i august, sikrere med tanke på corona, og sikker på at 

boka har kommet. 22.8. 
o Grantangen, demningen, sykkelstien, liljebukta. 

 Hvordan gjør vi det, planlegge med ansvarlige. 
o Tenker igjennom og så tar vi et møte i løpet av sommeren 

6. Dugnader sommer 2021. 

 Tomtvasslia. Mangler grusing av siste del av veien opp til gapahuken. 

 Rasteplasser. Pussing på Grantangen og Liljebukta? 

 Setersti. Lavøya Reistadbustaden. 

 Skiløyper. Vedlikehold pluss eventuelt Heggbekken til demningen. 
7. Eventuelt. 
 

 
Oppgaveliste 

Dato Oppgave Ansvarlig Status 

27.04.21 Vipps nr på Web/FB TEJ Ny 

27.04.21 Tilbakemelding til oppsitterne rundt 
Granavollen 

GST Ny 

27.04.21 Utarbeide utkast til Poster/oppgaver 
på aktivitetsdagen, mailrunde på 
dette i styret.  

GST Ny 

27.04 Følge opp videre arbeide med ny 
skitrase 

GST Ny 

27.04 Bytte ut anskaffe ny postkasse på 
Høg Skjøtingen 

DKH Ny 



27.04 Se på layout tekst / struktur på 
aktivitetsplan om den kan gjøres 
tydeligere og mere lesbart for 
‘utenforstående’ 

GST/TEJ Ny 

 


