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REFERAT FRA STYREMØTE  

 
Dato: Fredag 26.02.21  
Sted: Oveinang grendehus 
 
Deltakere, styret:  

• Erling Sagneskard 

• Karl Sigurd Fredriksen  

• Olav Flateland 
• Steinar Åsan 
• Tor D. Lunden  

Forfall styret: Knut Arne Rysstad 
 
Invitert: Jan A Uppstad 
 
Referent: Karl Sigurd Fredriksen  
Referat sendt styret, Jan A. Uppstad, ordfører Steinar Kyrvestad, Bjornevatn.no. 
Covidhensyn: Kortest mulig møte, (ble 1,5 time), 2 m avstand.. 
 

1. Innkalling og dagsorden godkjent 
 

2. Referat fra møte 13.11 godkjent. Tillegg: finpuss etter maskinarbeid nedenfor Finsarv: Tor får 
med seg noen fra Bakkebuområdet på en dugnad. 
 

3. Status for løypedrift.  
Det er entydig rosende tilbakemeldinger på løypekvaliteten. Uppstad har hatt noen utfordringer 
med vegetasjon. Han har også kuttet ned endel, noen fjernet med rota vha maskinen. Han 
presiserer at trær nær løypa helst tas sommerstid da de må kuttes ved roten, stubber kan skade 
utstyret.  
a) Hasteoppdrag om vinteren. Det er avtalt (og iverksatt) at Tor D Lunden kan kontaktes for 
hastoppdrag på lagets regning, evt med skuter, på vinteren.   
b) Ødelagte løypestikk. Ett og annet stikk kjøres i stykker og Uppstad ønsket at vi kunne erstatte 
disse på barmark. Det kan være praktisk siden vi også har ansvar for vegetasjon. Vi tar sikte på at 
dette tas på dugnad (egentlig inkludert i Uppstads avtale). Løypene må da gjennomgås helt. Tor 
meldte seg til Bakkebuløypa til Revstjørn og Steinar tar Ugledalen til Revstjørn.  
Leder undersøker (feks Fiti vel) for frivillige til Bjørnevassløypa.  
c) Broene. De er ikke dimensjonert for maskinen vi har nå. Men Uppstad har god erfaring med 
snøbruer, og sier dette vil fungere framover for bekkekryssingene unntatt Ugledalen. (Dog skal 
det holde også der i vinter) Her påtar han seg å anskaffe og frakte inn på snø et 500 mm stålrør 6 
m langt for å ta vintervannføring. Til sommeren legges dette ned i bekken som den er, på egnet 
sted, med taufeste i trær for sikring av røret.  
d) Løypenettet. Det ble avdekket i møtet at Osstøyl veilag (visstnok) og Edan velforening har 
bestilt løypekjøring av Uppstad, og der han har oppfattet det slik at disse har bestilt på vegne av 
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løypelaget. Det dreier seg om avstikkere som Torleiv pleide å kjøre noen ganger i sesongen. 
Løypelaget har utelukkende bestilt kjøring av løyper som er klarert i kommuneplanen (ingen 
avstikkere) beregnet til 3 mil og et anslått tidsforbruk på ca 3 timer pr gang. Denne 
begrensningen har ikke minst med inntektene å gjøre. Pr i dag gir inntektene ikke grunnlag for 
større løypenett. Vi er også noe betenkt på en praksis som gir enkeltområder spesialservice. 
Siden det åpenbart har versert forventninger basert på Torleiv sin praksis, vedtok styret likevel å 
komme de to hytteområdene i møte kun for denne sesongen, ved å bestille kjøring av 
avstikkerne hver fredag ut denne sesongen. Dette begrenses til 1 maskintime pr uke, og 
anslagsvis kr 15000 inkl mva. Løypelaget vil fremme sak til kommende årsmøte dersom 
inntektsanslaget for neste sesong kan økes så mye at vi har noe å tilby.  
 

4. Fakturering.  
Det viste seg at Uppstad for lengst har sendt faktura på epost. Den har vi ikke mottatt.  
Han har tidligere i epost opplyst at hans kalkyle for utsetting av løypestikk dessverre var alt for 
snau. Styret godkjente et visst tillegg her for mann og 6-hjuling, aht til et godt og smidig 
samarbeide.   
 

5. Innbetalinger av løypeavgift mm.  
Pr. i dag 03.03 er det registrert 175 innbetalinger a 800. Da mangler enda kr. 20 000,- i forhold til 
det som ble lagt til grunn i planleggingen. Her skal sies at planlagt antall innbetalinger var 160, 
men styret valgte å sette årsavgiften 200,- lavere enn i opprinnelig plan. Dagsbesøkende har så 
langt bidratt med mindre enn 10 innbetalinger (100-200). Det kommer fortsatt betalinger og vi er 
godt i rute med øvrige inntekter.   
 

6. Eventuelt.  
Det ble opplyst at kommunen tildeler kulturmidler. Det viser seg at dette gjelder prosjekter, ikke 
drift.  
 

7. Neste møte ikke avtalt 
 
 

******** 


