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Referat fra styremøte i Tomtvasslaget  

Tid: 27. september 2022, kl. 19:00 til 21:00  

Tilsted i Trolls lokaler: Dag, John Olav, Espen, Svein Erik, Håvard (fram til kl 20), Kirsti, Tormod. 

 

1. Protokoller og møteplan.  

Siste styremøte.  

Utsendt til styret og elektronisk godkjent.  

Gjennomgås i møtet for å sikre at saker blir fulgt opp, og fulgt opp i tråd med de beslutninger 

styret har tatt.  

Oppfølging av aksjoner besluttet i forrige møte: 

- Småhårskallen: 3000 i kostnader til søknad. 12000 til sti. Resten må hytteeierne stå for 

selv. Det sist ble meddelt hytteeierne ved Småhårskallen v/Grete Hoven på epost 15. 

september 2022: 

Tomtvasslaget er en medlemsorganisasjon for hytteeiere på Tomtvatnet. Dette være seg 

hytteeiere på privat eiendom og på festetomter til blant annet Skogn og Grønning 

Allmenninger (SGA). Den innregulerte sti er et initiativ fra enkelte hytteeiere, der 

Tomtvasslaget gjennom påvirkning har bidratt i søknadsprosessen for å få stien godkjent. 

Tomtvasslaget har også bevirket disponering av felles midler (serviceavgift som inndrives 

og eies av SGA) til kostnader knyttet til søknaden. Den godkjente sti ligger på 

eiendommen til SGA, følgelig må du ta kontakt med grunneier for avklaringer knyttet 

anleggsoppstart osv. (-SEV) 

 

- Vei ved Lavøya. Tomtvasslaget eller SGA ønsker å videre med et slikt veiprosjekt. Dette 

ble meddelt hytteeieren i epost den 22. september og 23. september 2022: 

Beklager fryktelig sein tilbakemelding. Jeg tok opp dette i styret og med SGA. Hverken 

Tomtvasslagets styre eller SGAs daglige leder er innstilt på å gå videre med et slikt 

veiprosjekt. (-SEV)   

Registrerer ønske om vegløsning på Lavøya. 

Det ble etablert sti fra parkeringsplassen på Lavøya ,ut over dette nå er det ikke planer 

på. (-SGA v/Gunnar Pettersen) 

 

- Skitrassè: Espen har vært i kontakt med Gunnar Pettersen for å finne en dato som passer 

for befaring. Etter elgjakta blir Gunnar med på befaring. Vil ha en kortere trassè enn det 

Tomtvasslaget fremmet i sitt forslag. Ønsket er at vi får til å forberede noe i vinter. Espen 

holder kontakten med Gunnar. Dag blir med på befaringen.  

Når ny skitrassè er ordnet, kan veien fra Heggbekken til Granavollan åpnes for vinterfart. 

Veien bør kanskje opprustes på sikt (evt stenges under vårløsningen og brukes slik den 

er). 
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- Granatangen – grendelag. SGA frakter grus dit. Gruser sti. Tetter hull i brua – JO skaffer 

materialer. John Olav holder kontakten med dem. 

 

- John Olav har snakket med Gunnar om å legge Raillbekken i rør. John Olav undersøker 

om det er mulig å legge ned rør (dypt nok). 

 

- Nye staurer/merkepåler er satt ut over Skjøtingen (Geir Strid) JO har fulgt opp dette. 

 

- Beltedomper er uaktuelt, men Skogn IL har en som kan disponeres, evt om Skogn IL han 

bidra med den. Formål: gruse opp stier. 

 

Møteplan for styret – frem til neste årsmøte 2022.  

Styremøte den 12.oktober flyttes til 25. oktober. TE sender ut ny innkalling. 

 

2. Småhårskallen- og Lavøyasakene: Vår holdning til disse sakene som grunnlag for: 

 

Videre diskusjon og Tomtvasslaget skal stadfeste verdier og prinsipper for forvaltning av 

Tomtvatnet som rekreasjons, fiske og jaktområde. Eventuelt lage en sak på dette til årsmøte 

2022.  

 

Vi trenger ikke å si noe om dette på årsmøtet. Vi forholder oss til vedtektene. 

Vi ønsker å bevare den naturen vi har ved Tomtvatnet. Vi støtter tiltak som er til 

fellesskapets beste og som bevarer faunaen og fisk- og dyrelivet. 

 

Vår «politikk» vedr forvaltning av serviceavgiften. Informere eller innstille beslutningssak til 

årsmøte 2022 om forvaltning av serviceavgiften. 

 

SE undersøker med SGA hvor mye vi har brukt av Serviceavgifta. Dette legges fram for 

årsmøtet. Her kommer det fram at vi tenker langsiktig ifm ny skitrasse og helårsvei som er 

vår førsteprioritet.  

 

3.  Felles aktiviteter 2023 – oppfølging av sak fra forrige styremøte. 

Om vi skal har ett arrangement eller om vi skal ha to må vi i styre bestemme oss for. Viktig at 

vi tar vare på tradisjonen. Vi opprettholder selvfølgelig påskesamlingen.  
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Spørsmålet om vi skal ta det opp som sak i årsmøtet. Det gjør vi ikke. Det ligger til styret å 

avgjøre om vi skal arrangere en samling til årlig. Saken må opp i neste årsmøteperiode. 

 

4. Årsmøteforberedelser. 

- Bestille lokaler og kake/kaffe: LBAS – SEV snakker med Ole Jonny Rønning. 

- Valgkomiteen er i gang. 

- Annonsering: TEJ 

- Årsberetning: SEV og TEJ – sirkuleres i styret for godkjenning før utsending 

- Budsjett og regnskap: TH 

- Innkomne saker: fristen sto i Tomtvassposten, 10. oktober 22. innstilling til vedtak 

formuleres på styremøtet den 25. oktober. 

- Boka på Høgskjøtingen: DH henter ned boka. Uttrekkspremie. JOS ordner premier. 

Trekkes under kaffepausen. 

- Innleder: Inviterer Gunnar til årsmøtet: hyttefelt i Tomtvasslia mm. 

- Vi har ingen egne saker fra styret. 

- Handlingsplan? – hva ble svaret her? (KA) 

 

5. Gjennomgang av oppgaveliste – utgikk 

 

 

6. Eventuelt – ingen saker på denne posten 

 

Referent: Kirsti W. Alstad 

 

 

 

 


