
Styremøte 17.11.2021  
Ravnsv 5 (Troll) 
 
Deltakere 

Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Svein Erik Veie  SEV X  

Espen Sivertsen EF X  

Tormod Hovd TH X  

Tor Einar Jørgensen 

Håvard Soknes Aunet 

Dag Kristian Halsan 

TEJ 

HSA 

DKH 

X 

X 

X 

Referent 

 

 

John Olav Sørmo JOS X  

Kirsti Alstad KA   

    

AGENDA 
1. Protokoller, møteplan og eventuelt noen åpne saker. 

Vedlegg 1 – Årsmøteprotokoll. 
Vedlegg 1.1 – Møteplan. 

a. Siste styremøte. 
b. Årsmøtet. 
c. Møteplan for styret – frem til neste årsmøte. 
d. Aktivitetsplan. 

i. De faste aktiviteter som arrangeres av Tomtvasslaget. 
ii. Plan for disponering av serviceavgiften – til møte med SGA. 

e. Status utlevering av jubileumsboka. 
 

2. Konstitueringer og oppgavefordeling – avklaringer for det enkelte styreverv. 
3. Vedtekter – gjennomgang. 

Vedlegg 3 – Vedtekter. 
4. Medlemspotensialer. 

Bør ha en målsetting om 100% organisasjonsgrad? Potensialet er xx, p.t er det xx som er 
medlemmer. Er det rom for å innta en høyere aktivitet der gjelder verving? 

5. Oppfølgning av årsmøtet 2021 
Vedlegg 5 – Mail til formannskapsmedlem vedr., søknad om økning av vegavgift (henger 
sammen med a. ii. og de øvrige signaler som fremkom i årsmøtet vedr den samlede 
forvaltningen av veg og serviceavgift). 

a. de konkrete vedtak som ble fattet. 
i. Forventninger til skispor v/ Magne Johansen. 

ii. Forvaltning av serviceavgiften v/ Martin Kirknes. 
iii. Innføring av «Grendemannsprinsippet». 

b. de «signaler» som ble gitt. 
i. Samarbeidet med SGA. 

ii. Veivedlikehold. 
iii. Informasjonsbehov til medlemmene. 

6. Annet 



a. Ønsker en diskusjon om Tomtvasslaget skal bli mer synlig i «politiske spørsmål», 
blant annet vedr: 

i. Som det fremkom under den runden styret hadde like etter årsmøtet har 
ikke Tomtvasslaget hatt noen tradisjon for å innta en offensiv rolle som 
høringsinstans ovenfor SGA eller andre som eventuelt måtte ha initiativ 
for ytterligere utbygginger av hyttefelt, realisering av gamle regulerte 
tomter/felt, utbygging av ny og forbedret infrastruktur m.v. Dette bør 
vurderes fremover. 

ii. Om Tomtasslaget skal innta synspunkter vedr. forvaltingen av 
naturmangfoldet – jakt og fiske, ble også diskutert etter årsmøtet. 

b. Samarbeidet med Småkraft Trøndelag AS. 
c. Prøvefiske. 

7. Eventuelt. 
 
REFERAT 

Møtet ble innledet med en presentasjonsrunde rundt bordet for de nye medlemmene i 
styret. 

 
Sak 1. 

Årsmøteprotokoll var godkjent av de som av årsmøtet ble valgt til dette og lagt ut for 
medlemmene elektronisk. 
 
Styremøtereferater godkjennes av styret ved at de sirkuleres på e- post før de legges ut.  
 
Møteplan for 2022 er lagt, kan bli enkelte endringer pga. turnuser som kolliderer med 
fastsatt møtedato. Møteplanen settes fast på agendaen for hvert styremøte og kan følgelig 
justeres ved behov – fks ved turnusendringer mv. 
 
Jubileumsboka leveres ut til medlemmene ved at styret har fått tildelt medlemmer i sitt 
«nærområde», og deler ut til disse. Noen medlemmer har fått boka tilsendt i posten. Nye 
medlemmer som meldes inn vil få boka etter innmelding. 

 
Sak 2. 
Konstitueringer og oppgavefordeling – avklaringer for det enkelte styreverv. 
Det ble gitt en redegjørelse ovenfor nye styremedlemmer hvordan planleggingen og 
gjennomføringen av faste arrangementer som; påskemorro, aktivitetsdager og dugnader 
gjennomføres. Dette er det et godt system på som fungerer. 
 
John Olav koordinerer løypekjøringa. 
 
Sak 3. 
Gjennomgang av vedtektene. 
 
Sak 4. 
Vi har hytter der det er flere medlemmer på en hytte. Målsettingen må være 100%, at alle 
hytter har ett medlem. Vi tar en ververunde med kontakt med hytteeiere som ikke er 
medlemmer. 
 



Sak 5. 
Forventninger til skispor v/ Magne Johansen. 

Vi presiserer ovenfor løypekjørerne at alle merkede løyper skal kjøres opp såfremt 
forholdene tillater det. 

Forvaltning av serviceavgiften v/ Martin Kirknes. 
Vi skaffer oss tilgang til bygslingskontraktene SGA benytter med hytteeierne for å 
vurdere innholdet i disse. Videre vil vi arbeide sammen med SGA styret for å få en mer 
tydelig forvaltning av Serviceavgiften. 

Innføring av «Grendemannsprinsippet». 
Styret vil «verve» grendemenn for Liljebukta, Grantangen, Granavollen, Sykkelstien og 
Lavøya. I tillegg vil det være en «grendemann» for skiløypa. Oppgaven for disse blir å 
være en vaktmester for området sitt og se til at alt er OK, ta initiativ til vedlikehold, og 
foreslå forbedringer. 

Samarbeidet med SGA. 
I første omgang vil vi avtale møte med SGA Styret for å få til et bedre samarbeide om 
viktige saker. 

Veivedlikehold. 
Vi oppfatter at noe av det viktigste for medlemmene er god vei, at den er godt 
vedlikeholdt, samt at både veien og parkeringsplassene er brøytet og at det er strødd 
godt i hele vinterhalvåret.  Styret vil arbeide for at alle veier skal brøytes. Dette er også 
noe som er godt forankret i vedtektenes § 1; Laget vil arbeide for best mulige 
vegforbindelser både sommer og vinter. 

 
Informasjonsbehov til medlemmene. 

Vi vil arbeide for at Tomtvasslaget blir mer synlig ovenfor medlemmene. Bedre 
informasjon om Tomtvasslaget på Facebook siden Tomtvatnet er noen av tiltakene.  

 
Sak 6. 
Vi må arbeide for å bli en naturlig høringsinnstans for saker som angår hytteeiere og brukere av 
området rundt Tomtvatnet. 
Håvard tok i etterkant av årsmøtet opp Tomtvasslagets forhold til naturmangfoldet. Dette ble 
diskutert i møtet, og vi vil vi følge med på jakt og fiske, og varsle avvik til SGA (som er forvalter 
av felleskortene for Levanger). 
Tomtvasslaget vil invitere inn Småkraft Trøndelag AS til et møte for å høre om deres planer, og 
gjøre dem kjent med oss og at vi overvåker tapping av vann fra Tomtvatnet. 
Planene om prøvefiske for å holde kontroll på kvaliteten på fisken må følges opp videre med 
SGA. Hva ble resultatet av arbeidet på Grønningen mot gjengroing? 
 
Sak 7. 

 Vi sier opp postboksen, og bruker leders adresse som adresse for laget. 
 

 Tomtvasslaget tar imot invitasjonen fra Vulusjøen om å koble sammen skiløypene. Vi 
følger opp dette videre med ansvarlige for løypene ved Vulusjøen og videre med de 
berørte grunneiere. 

 


