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REFERAT FRA STYREMØTE  

Dato: 08.3.19 
Sted: Oveinang Grendehus 
 
Til stede  
• Karl Sigurd Fredriksen 
• Tor D. Lunden 
• Ånund H. Flateland 
• Steinar Åsan 
• Hege T. Rygnestad 

•        Erling Sagneskar fra 1600 

•        Torleiv Løyland fra 1700 
 
Referent: KS  
Kopi (obs ikke styrebehandlet referat) til ordfører Valle og prosjektansvarlig garasje, Stein Skaar.  
 
1. Innkalling og dagsorden godkjent.  

 
2. Referat fra forrige møte OK. KS refererer inntil videre siden Hege har praktiske utfordringer med 

utsending. 
 

3. Arbeidsavtale med Tor D Lunden undertegnet.  
 

4. Postadresse vedtatt etablert i samsvar med div. brev, plakater og Brønnøysund:                                
Pb 21, 4746 Valle. (Operativt fra 12.03.19, Tor overleverte skjema fra Posten, KS har fylt ut og 
levert Posten) Følgende har tilgang til postboksen: Hege, KS, Tor, Ånund (nøkkel utleveres i 
butikken (Coop)     
 

5. Revisor. Revisor kreves aht spillemidler til garasje. Erling Sagneskar påtok seg vervet og er valgt. 
Dette blir operativt for regnskapsavslutningen før årets årsmøte.    
 

6. Driftsøkonomi:  
Innbetalinger og kostnader pr. 01.03.19 ser bra ut og har neppe stanset helt opp, brukbar 
beholdning. Pt. ca 110 innbetalte løypeavgifter fra hytteeiere. Fire sponsorbidrag a 2500,- 
innkommet, resten ventes innen frist 16.3.  
 

7. Status garasjeprosjektet: Ca 105 innbetalte bidrag – kun hytteeiere. Søknader sendt 
velforeninger (en av dem har styrevedtak på 25.000) og Valle Sparebank.   
SVV har bekreftet at fradelingsprosessen er i gang (info etter styremøtet: KS har hatt epost fra 
saksbehandler i SVV 11.3 og tlf med Torleif Homme 12.3). Pris ukjent. Tomtesak må/ønskes 
fullført denne våren. Videre plan deretter: Søknad Idrettsfunksjonell godkjenning til Valle 
kommune innen oktober 19, søknad spillemidler innen 30.1.20. Idrettens konsulentfirma Ivre AS 
(v Eriksen) hjelper med begge disse. Byggemelding innen 2019. Byggedugnad sommer 2020.  
Ordfører Kyrvestad skal få formalisert avtalen med Valle IL om at løypemaskinen kan brukes i 
finansieringen, dette ihht KS’ møte med ham rett før styremøtet.   
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8. Løyper:  
Løypekjøringen hittil har vært bra, vi fikk god tele, men uheldigvis lite snø. Alle løyper er nå 
oppkjørt med unntak av forbindelsen forbi Revstjønn pga for lite snø. Derfor har Bakkebuløypa 
kun skuterspor. Ved Ugledalstjønna kreves en del snø pga sidebratt terreng. Lite behov for 
rydding eller andre tiltak i Ugledalslåmi og Bjørnevasslåmi.  
Revstjønn: Tor og Torleiv har sett på en god landfast trase øst for Revstjønn. Tor får med Torleiv 
med sikte på å merke denne mens det er vinter. Det trengs hogging: dugnad blir 17.-18. 8! 
Grunneierforhold OK iflg Tor. Uvisst om vi får til en bedre trase nedenfor Finnsarv, Tor/Torleiv 
vurderer. Nåværende trase trenger antakelig graving  
Bakkebu: Her trengs noe maskinarbeid ved det gamle grustaket og videre mot P-plassen v 
Bakkebu. Tor finner egnet gravefirma med sikte på få gjort en jobb her til sommeren, som Tor 
setter i gang og følger opp. (Ettertanke fra KS: Vi kan vel anslå en dags arbeide?) Mens vi enda 
har snø: Tor får med seg Jan A Uppstad (eller junior) på en skutertur rundt løypa for å få vurdert 
hva som trengs for øvrig (avstikker til Finsarv også?)  
 

9. Framtidig drift. KS’ har hatt inngående telefonsamtaler med en velvillig nestleder Knut S. Urbø i 
Skafsåheia Løypelag og(!) daglig leder i Skafså Løype og Maskin AS. Samtale også med ordf. 
Kyrvestad rett før styremøtet, bla.a  om kontakten hans med Uppstad/Brokke. Det synes være 
realisme i å operere med en fler-årig kontrakt på løypekjøring tilsvarende Skafsåheia. Referat fra 
samtale m Urbø og økonomioppsett var vedlagt møteinnkallingen. Kyrvestad nevnte at han vil 
innkalle Jan A Uppstad til drøftingsmøte sammen med KS onsdag i påskeuka.  
 

10. Informasjon  
KS sender info om hogstdugnaden 17.8 og 18.8 til velforeningene og legger info på Facebook. Vi 
luftet tanken om en liten samling på Bjørnevasshytta lørdag kveld for dugnadsgjengen. Torleiv 
kan ordne fritt lokale.. Dette avklares senere.  
Det blir 10 min info om løypelaget i møtet som Valle kommune holder for hytteeiere (og andre 
interesserte) onsdag 17.4 kl. 1200 i påskeuka, v KS.  
Orientering også ved årsmøte for Osstøyl veilag, v KS.  
 
Neste styremøte: Tors hytte: Alternative datoer: 26.4 eller 3.5 – kl. 1530. Steinar melder til KS 
ønske om hvilken av disse er best før vi setter dato. Honnør til Steinar som kom til dette møtet i 
ens ærend fra Vennesla!  
 

11. Eventuelt:  
 
ÅRSMØTE: Dato 4.10 kl. 1800 på Bjørnevasshytta. Torleiv reserverer lokalet for oss.   
 

************ 


