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Styremøte 07.12.2022  
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 X  

Kirsti Alstad KA X  

    

AGENDA 
 

  
1. Protokoller og møteplan.  

- Siste styremøte og årsmøte 

- Møteplan for styret – frem til neste årsmøte 2023 settes.  

2. Oppfølging av årsmøtet og valg av grendemenner etter årsmøtet  

2.1 Oppfølging  
- Evaluering av årsmøte  

- Innkommen sak fra Hallan.  

o Erosjonssikring langs vannet.  

o Skilting av gjesteparkering ved gammel bom ved innkjøring til demning.  

o Gjennomgang av båtene langs vannet, mye ligger rundt omkring uten å bli brukt.  

- Øvrige forhold som det jobbes videre med, med utgangspunkt i årsmøtet.  

o Parkering – ikke bare for hytteeiere.  

o Flere parekingsplasser.  

o Videre påtrykk om innregulering av naust.  

o Vinterbrøytet veg og nytt skispor.  

o Enda en aktivitetsdag.  

2.2 Valg av grendemenner  

3. Mail – klage på forholdene i Tomtvasslia.  

4. Ønsker fra grendemann Magne Rudi om gapahuk Granatangen ned ved vatnet.  

5. Skiløypa – status og forventninnger til sesoingen  

a. Den er lagt om litt på skjøtingen sia mot krysset på Lavøya (arbeid er utført av Geir Strid og Tore 

Skjerve skogn il og klar for at snøen kommer)  

6. Oppmerksomhet for jobben som turgruppa ved Staupshaugen har gjort på grantangen, jfr. 

tidligere styremøte og årsmeldingen:  
Ferdigstilt sti til gapahuken ved Tomtvasslia, bålpanne og ny benk på plass ved gapahuken. Ny benk på 

Grantangen, hvor Magne Rudi med hjelp av turgruppa ved Staupshaugen verksted har gjort en flott jobb 

med å rydde området og lagd godt med ved. Det vil bli en egen markering for turgruppa som takk for 

innsatsen.  

7. Opprusting av eksisterende stier – legge plan.  

8. Oppsummere forventninger til SGA og hvordan det legges frem  

9. Gjennomgang og oppdatering av aktivitetsplan.  

10. Eventuelt.  
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REFERAT: 
1. 

Møteplan for styret – frem til neste årsmøte 2023. Tor Einar utarbeider forslag basert på 

møteplan 2022. 

Styremøteprotokoll utsendt til styret og elektronisk godkjent. Årsmøteprotokoll utsendt etter 

godkjenning av sekretær og Terje Fiborg. Begge gjennomgås i møtet for å sikre at saker blir fulgt 

opp.  

 

2. Oppfølging av årsmøtet og valg av grendemenner etter årsmøtet 

2.1 Oppfølging 

- Evaluering av årsmøte 

- Innkommen sak fra Hallan. 

o Erosjonssikring langs vannet. 

Dette tas opp med grunneier i møte med SGA. 

o Skilting av gjesteparkering ved gammel bom ved innkjøring til demning. 

Styret er av den oppfatning at vi ikke ønsker private parkeringsplasser. Vi vil heller påvirke SGA 

til å få utarbeidet tilstrekkelig med parkeringsplasser der det er behov. 

o Gjennomgang av båtene langs vannet, mye ligger rundt omkring uten å bli brukt. 

Styret vil fortsette arbeidet med å påvirke for å få utbygging av fellesnaust 

Båter må merkes med hyttenr/Navn. Umerkede båter fjernes. Dette tas opp med SGA som tiltak 

for å få fjernet uønskede båter. Allemannsretten gir rett til å dra opp båt og la den ligge 24 timer. 

o Vinterbrøytet veg og nytt skispor. 

Vi fikk ikke med SGA på noen befaring av skiløypa, og nå er snøen kommet. Vi prøver uansett å 

få til en befaring med SGA snarest med tanke på å komme i gang med planlegging og eventuelt 

utkjøring av materialer på vinterføre. 

2.2 Utnevnelse av grendemenner: 

Grantangen: Magne Rudi 

Lavøya: Magne Johansen 

Demingen/Granavollen: David Nilsen. 

Sykkelstien: Tormod Hovd 

Liljebukta: Alf Johan Skjerve 

Skiløypene: Geir Strid  

 

Vi har mulighet for å få en livbøye Tryg, Vi sjekker av med SGA om det OK å sette den opp og 

finner egnet plass. 
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3. Mail fra to personer – klage på forholdene i Tomtvasslia, vinterbrøyting. 

Vi oppfordrer SGA til å ta opp dette med de berørte, og informere om at det er forskjellige 

interesser i forhold til brøytingen.  

 

4. Ønsker fra grendemann Magne Rudi om gapahuk Granatangen ned ved vatnet.. 

Vi støtter forslaget, og ønsker å bruke av serviceavgifta til dette. Tas opp med SGA. Vi tar også 

med ønske om gulv på gapahuken ved Tomtvasslia.  

 

5. Skiløypa – status og forventninnger til sesongen. 

Omlegging av løypa utført på høyeste punktet etter krysset mot Skjøtingstua. Løyper planlegges 

kjørt som tidligere år, hver helg, og ekstra kjøring i vinterferieuka og påska. 

 

6. Oppmerksomhet for jobben som turgruppa ved Staupshaugen har gjort på grantangen, 

jfr. tidligere styremøte og årsmeldingen. 

Forslag om Turkopp med fornavn, og også prøve å få til artikkel i avisa. 

 

7. Opprusting av eksisterende stier – legge plan.  

Opprusting av stier 2023, taes opp med SGA v/ Gunnar Pettersen. 

- Sykkelstien (Grusing) 

- Sti Klauvtjønna, Trosetvola (Maskinering, omlegging) 

Vurdere også: 

- Sti fra storparkering opp mot Tomtvasslia (Grusing) 

- Stien ved Lavøya 

8. Oppsummere forventninger til SGA og hvordan det legges frem. 

Vi prøver over årsskiftet å få til et møte med SGA der både Gunnar Pettersen og representanter 

fra styret deltar. 

9. Gjennomgang og oppdatering av aktivitetsplan.  

10. Eventuelt.  

Sjekke fremdrift på henvendelsen til kommunen om bedre mobildekning. 

 

 

Neste møte:  


