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Styremøte 10.05.2022  
Ravnsv 5 (Troll) 
 
Deltakere 

Navn Initialer Tilstede Kommentar 

Svein Erik Veie  SEV   

Espen Sivertsen EF X  

Tormod Hovd TH X  

Tor Einar Jørgensen 

Håvard Soknes Aunet 

Dag Kristian Halsan 

TEJ 

HSA 

DKH 

X 

 

X 

Referent 

 

 

John Olav Sørmo JOS X  

Kirsti Alstad KA X  

    

AGENDA 
32 Protokoller og møteplan. 
33. Informasjon fra møte med Almenningsbestyrer Gunnar Pettersen, og nylig 
opprettet kontakt med styreleder i SGA 
34. Åpne saker: Gjennomgang og supplering av oppgaveliste – oppdatert i forrige 
styremøte. 
35. Eventuelt. 
 
REFERAT 
32 Protokoller og møteplan. 

Vedtak: 

 Protokoll godkjent. 

 Møteplan for styret – Juni møtet flyttes en uke til 15. 
33. Informasjon fra møte med Almenningsbestyrer Gunnar Pettersen, og nylig 

opprettet kontakt med styreleder i SGA 

Espen informerte fra møtet med Gunnar som ble avholdt den 26.4. Svein Erik har etter dette hatt 

samtale styreleder John Bakken. 

 Gunnar er positiv til brøyting til demningen og nytt skispor. 

 Vi må involvere Gunnar i trasevalg, gå opp løypa på barmark. 

 Det er også andre store prosjektet i SGA som tar budsjett og oppmerksomhet hos SGA. 

34. Åpne saker: Gjennomgang og supplering av oppgaveliste – oppdatert i forrige 

styremøte. 

 Søknad sti til småhårskallen ligger til behandling i kommunen. 

 Vi må ha befaring på nytt skispor så snart snøen er borte, bør skje i 1. halvdel av juni med 

mål om å få sendt en søknad til kommunen snarest. 

 Sykkelstien bør gruses opp, men her bør Tour de Tomtvatnet bidra, Tomtvasslaget kan 

bidra med dugnadshjelp. 

35. Eventuelt. 
Arrangement til høsten slik som vi hadde i august i fjor. 

Vedtak: 

Vi ønsker å ha ett tilsvarende arrangement også i år, da dette var vellykka. Lørdag 27.8 kan være 

en aktuell dato. Vi prøver å få til trimbingo som alternativ til natursti. 

 

Neste møte 15.6 kl 19:00 


