
Styremøte 31.05.2021  
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. Tilbakemelding etter SGA’s styremøte 

a. Sender ut så raskt jeg får svar 
2. Program for familiedagen / Aktivitets dagen på Tomtvatnet 22.08.2021 11:00 – 15:00 

a. Bruker møtet til å få skissert planlagt opplegget for denne dagen.  
3. Annet  

a. – Dugnad stien i Tomtvasslia 
b. – Postkasse Høgskjøtingen 
c. – Tomtvasslaget 75 år  

 
 
 
REFERAT 

1. Tilbakemelding etter SGA’s styremøte. 
a. SGA skal ha styremøte førstkommende onsdag, våre saker er på agendaen. 

2. Program for familiedagen / Aktivitets dagen på Tomtvatnet 22.08.2021. 
a. Poster rundt vannet, noen betjente, noen selvbetjente. 
b. Andre: Bua kan vise frem noe de har å låne ut, båtselger?, SGA. 
c. Kaffe/saft/Brus + selvbetjent grilling på Grantangen, Vannliljebukta og demningen. 
d. Fiskekonkurranse, Ro-konkurranse. Deltagerpremie, loddtrekning på oppmøte. 
e. Utdeling av boka ved Grantangen. 
f. John: Grantangen, Dag: Liljebukta, Arnt Ove: demnigen. Kirsti: tar ansvar for 

barenaktiviteter. 
g. Annonsering FB / Nettsida / Bommene. Plakat med kart. 
h. Sørge for at det er ved tilgjengelig, bålplass ved demningen. 

3. Annet. 
a. – Dugnad stien i Tomtvasslia. 

i. Avtaler nærmere når veien er kjørbar og det er kjørt opp grus. 
b. – Postkasse Høgskjøtingen. 

i. Postkasse kjøpt inn, men det må ordens et skikkelig feste. 
c. – Tomtvasslaget 75 år. 

i. Boka ferdig. Lanseres på familiedagen. 
ii. Legges inn et lite innstikk i boka som beskriver en trykkfeil i boka. 



d. – Garnfiske. 
i. En del garn som står hele dagen, står fast hele døgnet. Lite tilgjengelig for 

oterfiske / annet fiske når garnfisket utøves slik. 
ii. Be SGA om å komme med en oppfordring om å ikke ha garn stående 

langt utover dagen / tidig på ettermiddagen, slik at det blir muligheter 
for annet fiske. Be SGA om å arbeide mot å få inn reguleringer i 
felleskortet. Samme med fredningsdato på høsten. 

e. - Skiløype Heggbekken – Granavollen. 
i. Ser også på et alternativ som går om Håavollen og innover på høyda 

der. 
 

 
 
Oppgaveliste 

Dato Oppgave Ansvarlig Status 

27.04.21 Vipps nr på Web/FB TEJ Ny 

27.04.21 Tilbakemelding til oppsitterne rundt 
Granavollen 

GST Ok 

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

GST Ok 

27.04 Følge opp videre arbeide med ny 
skitrase 

GST Pågår 

27.04 Bytte ut anskaffe ny postkasse på 
Høg Skjøtingen 
Orden et skikkelig feste 

DKH OK 
 
Ny 

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

GST/TEJ Ny 

 


