
Styremøte 10.08.2021  
Ravnsv 5 ( Troll) 
 
Deltakere 

Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Arnt  Ove Flatås  AOF X  

Espen Sivertsen EF X  

Tormod Hovd TH X  

Tor Einar Jørgensen 

Geir Strid 

Dag Kristian Halsan 

TEJ 

GST 

DKH 

 

X 

X 

 

Referent 

 

John Olav Sørmo JOS X  

Kirsti Alstad KA   

    

AGENDA 
1. Status tidligere aksjoner   
2. Program - Familie / aktivitets dag på Tomtvatnet 22.08 
3. Gjennomgang av referatet fra SGA’s styremøte  
4. Vinterbrøyting av vegen til Granavollen  
5. Annet   

 
 
 
REFERAT 

1. Tidligere aksjoner gjennomgått og oppdatert  
2. Korrigerte planen for familiedagen 22.08  

a. Forholder oss til Grantangen og ved demningen(Granavollen).  Natursti på vegen 
mellom de 2 stedene.  

b. Bua på Levanger stiller med relevant utstyr.  Espen S sørger for henting og levering av 
utstyret.  

c. Levanger Elektro låner ut Suvi båt for demonstrasjon og til bruke ved rokonkurranse. 
Geir S sørger for henting og levering.  

d. Kaffe/saft/Brus / innpakket smågodt / 2 bøker for å skrive seg inn/ blyanter / sprit / 
søppelsekker.   Tormod H. sørger for innkjøp og fordeling   

e. Aktiviteter: Fiskekonkurranse, Ro-konkurranse, Natursti annet på grantangen 
f. Utdeling av jubileumsboka til medlemmer.  Bokkomiteen ansvarlig for utdeling av 

boka.  
g. Tormod H. sørger for oppdatert medlemslister til bokkomiteen.  
h. Fordeling mannskap:  

i. Grantangen:  John, Kjersti + Bokkomiteen 
ii. Demingen:    Arnt Ove, Dag, Espen + Tormod som er litt imellom på begge 

stendene.   
i. Annonsering FB / Nettsida / - Tor Einar legger ut informasjon  
j. Annonsering via innlegg i Innherred –  Journalist Steinar Eggen skrive et stykke om 

boka + aktivitetsdagen – innlegg i løpet av uke 33 
k. Ved er tilgjengelig på Grantangen, Arnt Ove henter noen sekker for å benytte ved 

demingen.  



3. Gjennomgang av tilsendt referat fra styremøte i SGA 
a. Geir svarer SGA med spørsmål rundt uklarheter i referatet   

4. Vinterbrøyting av vegen til Granavollen 
a. Arnt Ove kaller inn til et møte med Martin K, Kjell R evt Vidar V.   Arnt Ove og Geir 

stiller fra Tomtvasslaget 

i. Formålet med møtet er å diskutere hvordan man kan ta dette videre. 
5. Annet 

a. Tomtvasslaget gir blomster i blomstergave til Gunnar Pettersen på hans 60 årsdag 
13.08 – Geir sørger for at det ordnes og bringes.   

 
 
Oppgaveliste 

Dato Oppgave Ansvarlig Status 

27.04 Følge opp videre arbeide med ny 
skitrase – se på muligheter 
Hoavollen - Granavollen 

- Avtalt tur i området sammen 
med Vidar Venås uke 33  

GST Pågår 

27.04 Bytte ut anskaffe ny postkasse på 
Høg Skjøtingen. 
Kassen er satt opp og står relativt 
OK.   

- Gjenstår å få satt opp kassen 
på permanent stang satt fast 
i fjell. 

- Gjenstår å merke kassen med 
Tomtvasslagets logo  

  

DKH Utført  
 
 
 
 
Pågår 

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

GST/TEJ Utført  

10.08 Initiere møte mellom representanter 
for ‘oppsitterne’ ved demingen og 
representanter for Tomtvasslaget – 
tema vinterbrøyting av veg.  

Arnt Ove  

10.08 Svare / stille spørsmål rundt 
uklarheter i referatet mottatt fra 
SGA  

Geir   

10.08 Tomtvasslagets logo sendes Dag – 
for merking på kassen på 
Høgskjøtingen.  

Geir   

    

 


