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REFERAT FRA STYREMØTE  

 
Dato: Fredag 21.05.21  
Sted: Oveinang grendehus 
 
Deltakere, styret:  

• Karl Sigurd Fredriksen  

• Knut Arne Rysstad 
• Steinar Åsan 
• Tor D. Lunden  

Forfall styret: Erling Sagneskar, Olav Flateland 

 
 
Referent: Karl Sigurd Fredriksen  
Referat sendt styret, ordfører Steinar Kyrvestad, Bjornevatn.no. 
 
1. Innkalling og dagsorden godkjent 

 
2. Referat fra møte 26.02 godkjent.  

 

3. Sluttregning Uppstad, økonomi.  
Regningen var ok, dvs uten belastning for kjøring som laget ikkje hadde bestilt. Det betyr 
at kassebeholdningen er god, ca 100.000 når siste regning er betalt. Vi har spart mye på 
at Uppstad benytter snøbruer over bekkene slik at reparasjon av to bruer kan gjøres med 
å legge ned 50 cm rør som tar vintervannsføringen. Vi skal også søke delvis 
momsrefusjon for driften. Vi må regne med større utgifter neste år, dels pga 
indeskregulering av timesats, dels pga utvidet løypenett, anslagsvis 30.000 (se pkt 4). 
Årsavgiften settes neste sesong til kr. 900, dette legges fram for årsmøtet.  
Garasjen: Så langt har kommunen forskudtert garasjekostnadene. Byggekto er på ca 
450.000. Her er søkt momsfritak- det er avvist av kommunerevisjonen.  

 
4. Nye løypetraseer.  

Avstikkere til Edan og forbi Osstøyl Fra neste vinter ønsker vi løyper kjørt på disse en 
gang pr. uke. NB: dette forutsetter tillatelser fra grunneiere og fra planmyndighet 
(kommunen), da dette er en utvidelse av kommeplanens vedtatte løypetraseer. Vi legger 
opp til at velforeningene tegner opp trase på kart og får denne godkjent av grunneier(e) 
før løypelaget sender søknad til kommunen. Karl S avtaler med Osstøyl veilag og Steinar 
med Edan vel.  
Nye trase fra Store Kvernevatn. KS har funnet grei returtrase mot øst litt nord for den 
opprinnelige, på to eiendommer Trydal. De har begge gitt prinsipiell tillatelse. Den 
opprinnelige returen østover nede i bekkedalen var sidebratt og rasfarlig i hht Torleiv 
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Løyland og har ikke vært kjørt på flere år. Det er også ønskelig med reservetrase forbi det 
rasfarlige partiet bak Dammenuten, da med å gå litt lenger syd for å komme høyere i 
terrenget for lettere å unngå eller «rømme» i fall man skulle bli overrasket av ras.   

 
5. Arbeid i løypene med bekkekryssing (rør v Fiti), fjerne trær, reparere løypestikk etc. 

Iflg Uppstad er det merket endel trær som bør fjernes. Dette er vårt ansvar. Endel 
løypestikk er nedkjørt og må settes opp eller skiftes. Vi avtalte med Uppstad i forrige 
møte at vi tar oss av dette også. Steinar tar Ugledalslåmi til Revstjønn og Tor tar 
Bakkebulåmi til Revstjønn. KS har gått over deler av Bjørnavasslåmi og har kontaktet Fiti 
vel om saken. Steinar får med seg en hjelper og legger ned røret i Ugledalsåni – festes 
med tau. KS har vært i kontakt med Uppstad om å levere et maken rør til en 
bekkekryssing inne ved Fiti der brua er knekt. Den bør da fjernes. (Kom på dette ved 
skriving av referat: Bør kanskje spørre Uppstad om å legge ned røret og samtidig fjerne 
brua mens han har noe å kjøre med der). Anmoder også om at de unngår betre å kjøre 
ned stikkene med løypemaskin.  

 
6. Reinsdyrhensyn i Bjørnevasslåmi. Ånund T. Flateland er valdansvarlig for område 

Sa9/Oveinang, dvs Bjørnevatn. Han har foreslått at vi søker å få til «adaptiv løypekjøring» 
slik det er gjort forsøk med på Hovden. Vi går for dette. KS melder dette tilbake til 
Flateland, som vil undersøke med myndighetene om vi kan få denne muligheten. Da vil vi 
få beskjed via ham når reinen trekker forbi vårt område (mars/april (mai)) og vi stopper 
da kjøringen i øvre del av Bjørnavasslåmi, ovenfor kraftlinja. Dersom ikke dette lykkes, 
kan vi vente at det blir satt stopp ved en viss dato (tilsvarende brøytingen av 
Suleskardveien - men kanskje tidlig i april).  
 

7. Årsmøtet 2021 
Bjørnevasshytta kl 1800 med suppe og eplekake. Hytta er bestilt.  

 
8. Neste møte 

Etter møtet er sendt ut forslag om 10.9. Gi rask beskjed om det ikke passer. Møte holdes 
hvis behovet viser seg.  

 
 

 

******** 


