
Styremøte 27.09.2021  
Ravnsv 5 (Troll) 
 
Deltakere 

Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Arnt  Ove Flatås  AOF   

Espen Sivertsen EF X  

Tormod Hovd TH X  

Tor Einar Jørgensen 

Geir Strid 

Dag Kristian Halsan 

TEJ 

GST 

DKH 

X 

X 

X 

Referent 

 

 

John Olav Sørmo JOS X  

Kirsti Alstad KA X  

    

AGENDA 
1. Aksjoner siste / tidligere møter. 
2. Status aktivitetsplan 2021. 
3. Oppsummering av aktivitetsdagen. 
4. Vinterbrøyting av veg til Granavollen, inkludert forslag til ny løypetrase.  
5. Jubileumsboka – Status distribusjon + ‘restanse’. 
6. Dugnad rydding i skiløypa. 
7. Forberede Årsmøtet. 
8. Annet. 

 
REFERAT 

 Aksjoner siste / tidligere møter. 

 Lista gjennomgått og oppdatert. 

 Status aktivitetsplan 2021. 

 Sti til gapahuken, ferdig. 

 Oppkjøring av skiløyper gjennomført som planlagt 

 Vedlikehold stier / benker, ikke utført 

 Utsiktsrydding, ikke utført 

 Sti Rallbekken Småhårskallen, søknad sendt på nytt til kommunen, opprinnelig 
søknad kommet bort? 

 Vurdere for 2022: Vurdere aktiviteter i området Klauvtjønna. Det er etterspurt 
muligheter for skispor? 

 Oppsummering av aktivitetsdagen. 

 Populært tiltak, godt oppmøte. Folk igjennom hele dagen. Bør gjentas neste år. 
Vurdere kun en plass neste år, ved demningen. Kanskje ta det etter at skola har 
starta i august. 

 Vinterbrøyting av veg til Granavollen, inkludert forslag til ny løypetrase. 

 Ny løypetrase er gått opp og foreslått for SGA. Avventer at SGA blir med og går 
traseen. Det trengs en del rydding, og på ett område også tilpasning med maskin. 

 Vinterbrøyting til Granavollen blir tema i styremøte i SGA. 

 Jubileumsboka – Status distribusjon + ‘restanse’. 

 Styret deler ut bøker i sitt «nærområde». Bøker/adresser fordelt. 

 Dugnad rydding i skiløypa. 



 Vi tar sikte på lørdag 16.10 kl. 10:00 Grantangen. Annonseres på FB og plakater. 
i. Kraftoverføringslinja 

ii. Toppen beitefeltet 
iii. Under Rallen 
iv. Ved Demningen 

 Forberede Årsmøtet. 

 Lokale OK. 8.11 på LBAS kl. 19.00, styret kl. 18.00 

 Valgkomiteen er i arbeide 

 Annonsering. SMS, Facebook, plakater. Forslag på saker til årsmøtet forespørres i 
annonsen. 

 Servering To bløtkaker. 

 Årsberetning må skrives. 

 Kopi dokumenter til fremlegging på årsmøtet. Årsberetning og regnskap for 2020 og 
2021 legges frem.  

 Saker fra styret. 
i. Sette opp underkomiteer Grantangen, Vannliljebukta, Demningen, Skiløyper. 

 Boka på Høgskjøtingen må tas ned, og premie må skaffes. 

 Annet. 

 Forespørsel om mulighet for 10 på topp mål ved Tomtvatnet. Hvem skal dekke 
kostnader med tilrettelegging, for eksempel benker. 

 SGA bestiller nytt varselskilt Skiløype til erstatning for det som er stjålet. 

 Jaktbua ved Rallen. Skal vi gjøre noe med den? 

 
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 Utført 

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  
 
 
 
 
Utført 
 
Gjenstår 
 

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 Gjenstår 



10.08 Svare / stille spørsmål rundt 
uklarheter i referatet mottatt fra 
SGA 
(Prøvefiske, igjengroing) 

Geir  Gjenstår 

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

Geir  Gjenstår 

27.09 Initiere et nytt møte med SGA styret 

 Vinterbrøyting 

 Skiløyper 

 Prøvefiske/igjengroing 

Geir Ny 

27.09 Årsøteforberedeleser: 

 Lokaler 

 Valgkomiteen er i arbeide 

 Annonsering. SMS, Facebook, 
plakater. Forslag på saker til 
årsmøtet forespørres i 
annonsen. 

 Servering To bløtkaker. 

 Årsberetning må skrives. 

 Kopi dokumenter til 
fremlegging på årsmøtet. 
Årsberetning og regnskap for 
2020 og 2021 legges frem.  

 Saker fra styret. 

 Sette opp 
underkomiteer 
Grantangen, 
Vannliljebukta, 
Demningen, 
Skiløyper. 

 Boka på Høgskjøtingen må 
tas ned, og premie må 
skaffes. 

 

 
Geir 
 
Tor Einar 
 
 
 
Geir 
Geir/Tor Einar 
Tor Einar 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
TEJ 
 
GST 
 

 
OK 
OK 
Ny 
 
 
 
OK 
Ny 
Ny 
 
 
 
OK 
 
 
 
 
 
 
Ny 

27.09 Annonsere dugnad Tor Einar Ny 

 


