
Styremøte 9.03.2022  
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   

Kirsti Alstad KA X  
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REFERAT 
21. Protokoller og møteplan. 
Vedtak: 
Referat fra forrige styremøte elektronisk godkjent ved at det er distribuert styret etter møtet, 
og mindre korrigeringer er tatt inn. 
Møteplan for styret – Ingen endring til foreslått møteplan. 
 
22. Status skispor. 

 Forespørsel om løypekjøringa til Kleivtjønna. 
o Trengs bro for å komme frem til Kleivtjønna. VI jobber med videre planer for 

eventuell løype. Det er utenfor dagens oppmerkede skispor. 

 Nytt skispor til erstatning for veg langs vannet mellom Heggbekken og Granavollen. 
o Vi ser på alternative traseer med mål om å kunne stikke ut trase og rydde før neste 

vinter. 

 Påkobling løypenettet ved Vulusjøen. 
o Tilbakemelding fra Vulusjøen løypelag kommer etter et møte de skal ha i dag. 

 Det er avtalt med SGA at vi skal hente ut sporleggeren så den kan benyttes bak snøscooter 
for supplering til sporlegging med Skogn maskina. 

 Det må settes ut flere merker for å merke løypenettet bedre. 

 Beitepusser for pussing av skitraseen tatt opp med SGA, er ikke aktuelt ifølge SGA. 



 Vi setter opp et kostnadsoverslag for kostnader til nødvendig vedlikehold eksisterende trase 
+ nye traseen til erstatning for vei.  

 
23. Tilbakemeldinger etter utsending av siste Tomtvassposten 

Tilbakemelding på at hytteeiere har organisert egen brøyting opp Tomtvasslia. Dette er noe 
som alle i det området er med å betaler for.  
Tilbakemeldingen kom som en konsekvens av at vi nå ønsker å få prioritert helårsveg helt 
til demmingen, og at dette tas av vegavgifta. 
Vedtak: 
Det styret har tatt stilling til er at hele vegen rundt vatnet skal være helårsveg. Brøyting i 
feltene og inn til enkeltstående hytter kommer i tillegg ved regning til den enkelte. 
Naturlig at dette også skal gjelde Tomtvasslia. 
 
24. Planlegging av påskemorro. 
Vedtak: 
I år får vi muligheten til å ha påskemorro på langfredag igjen. 
Vi følger samme opplegg som tidligere år. 
Oppgaver fordelt i styrets interne oppgaveliste. 
 
25. Gjennomgang og supplering av oppgaveliste. 
Gjennomgått og oppdatert. 
 
26. Eventuelt 

Vi har vært i kontakt med Sørholt for oversikt over scooter løyver rundt Tomtvatnet. 

Vedtak: 

Vi tilbyr Rune Sørholt at han kan få informere om regler for scooterkjøring via våre kanaler. 

 

Neste møte 6.4 kl 19:00 


