
Styremøte Bjørnevatn løypelag 

Dato: 18.01.19 

Til stede: 

Karl Sigurd Fredriksen 

Tor D. Lunden 

Ånund H. Flateland 

Steinar Åsan 

Erling Sagneskar 

Hege Rygnestad 

Torleiv Løyland kommer kl 14 

Referent: Hege 

 

Godkjenning av inkalling og dagsorden 

 Styremøte skal være forbeholdt styrets medlemmer. Evt andre ting må det settes av egen tid 
til.  

 Innkalling og innkalling av Torleiv er godkjent 

 

Løypeavgiften 

 Smertegrensen ligger på 700,- på Bjørnevatn 

 Tiggetiltak som plakater med info om vipps og frivillige betalinger. 

 Diskuterer måter å reklamere for betaling av løypeavgift. Bestille skilt av Tor Moseid 

 Styret er enige om at prisene fra Moseid er greie og at vi vil bestille skilt. 

 Steinar sier han kan henge opp skilt om Karl Sigurd bestiller.  

  

Avtale med Torleiv Løyland 

 Gjennomgang av avtale. 

 Vi må ha en avtale med Tor D. Han er selvstendig næringsdrivende og fakturerer løypelaget. 
Karl Sigurd lager en enkel avtale for Tor.  

 Styre er enige om at avtalen er grei.  

 Avtalen blir signert av Torleiv Løyland og styreleder Karl Sigurd Fredriksen. 

Status for løypene 

 Ca 50 cm snø i Ugledalen pr 18.01.19. Mye puddersnø. 

 Begynt litt tilkjøring av såle. 



 

Framtidig drift 

 Problempunkter i trassene  
 Innerst i Fiti. Rasfarling område. 
 Områder langs Kvinnåne der det er fare for ras.  
 Revstjønn. Legge om traseen. Rydde skog.  Legge traseen på østsiden av Revstjønn. 

 Varsling av rasutsatte områder. Skilt, kart lignende 

  

 

Garasje  

 Ånund har regna på priser  

 Stein Skaar har sagt ja til å ta seg av tegning og byggeplan. (byggeleder). 

 Be Stein komme med en fremdriftsplan. 

 Tomt 
 Kjøpe tomt av vegvesnet på Blåsteinsåne 
 Alternativ å få bygge gratis på Bakkebu.  
  

 

Brev til grunneiere 

 Oppordre grunneiere til å gi innskudd, uten å sette ett fast beløp eller prosentandel av 
festetomt inntekt.  

  

Avtale med Asbjørn Uppstad 

 Sjekke om prisen er med eller uten moms.  

 Torleiv mener det er urimlig at han kjører løypene på 3 timer. 

 Kontrakt burde være på 5 år.  

 Er det flere alternativer? Sjekke med Hallbjørnsekken.  

 

Evaluering 

 God jobb.  

 Ønske om å ha møte på kvelden.  

 Nytt møte etter vinterferien og før påske.  

 Møte på fredager ca 1530.  

  


