
  
P R O T O K O L L
Telefonstyremøte i

Buvasstølan sti- og løypelang

Møte: Torsdag den 12. desember 2013 kl. 20.00
Sted:   Hver enkelt
Tid: kl. 20.00 til 21.00

Tilstede fra styret: 
Sjur Bidne (nestleder), Stein Erik Opheim og Osmund Ueland, Torodd Brenna (styreleder), 
Tomas Hansen

24/13 GODKJENNING AV INNKALLING 

Vedtak:
Styret godkjente innkallingen.

25/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN

Vedtak
Styret godkjente dagsorden.

26/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA TELEFON STYREMØTE 6. OKTOBER

Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer kort tid etter møte.
Der er ikke kommet inn kommentarer.

Vedtak: 
Styret godkjente protokoll fra styremøte 6. oktober

27/13 Oppfølging av søknadene til stiftelsene
Søknadene til Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen, er lovet besvart 15. desember.
Gjennom kontakt med begge har de lovet møte for å gjennomgå grunnlaget for ny søknad, 
dersom det skulle bli avslag denne gang.
Gjensidigestiftelsen har ny søknadsfrist 15. september 2014, mens Sparebankstiftelsen har 
ny søknadsfrist 15. februar 2014.

Styrets kommentar:
Styret ba om å bli holdt løpende orientert om utviklingen.

Vedtak:
Styret tar status til orientering.

28/13  Søknaden til kommunen om tilskudd til investeringer
Foreningens søknad om engangsstøtte til investeringer, har ledet til at kommunen har 



bestemt seg for å avsette kr. 100.000,- hvert år som bidrag til løypekjøring, forutsatt NTN 
kommer opp med tilsvarende beløp. Da blir der kr. 200.000,- i potten som skal øremerkes en 
gjennomgangsløype på hver side av dalen, Eventyrløypa og vår.
Det er tatt kontakt med ordfører og NTN med sikte på møte tidlig på nyåret, for å gjennomgå 
veien videre til å få slikt bidrag. De er begge positive til slikt møte.

Styrets kommentarer:
 Det er positivt av kommunen ønsker å bidra med midler til løpekjøring. Det vil, ut fra 

foreløpig budsjett, føre til en positiv driftsøkonomi, som kan frigjøre midler til 
investeringer.

 Osmund bør ta kontakt med tilstøtende løypelang v/ Knut Egil Hopland for å sikre god 
samordning på vår side av dalen.

Vedtak
Arbeidet mot kommunen, NTN og tilgrensede løypelag, prioriteres.

29/13  Sponsorer – videre arbeid
Arbeidet mot sponsorer har allerede gitt 4 avtaler:
Maxbo Hallingdal som Hovedsponsor med kr. 30.000,- + mer
Lier sport og fritid som sponsor med kr. 10.000,-
Solstad Hotell som sponsor med kr. 10.000,-
Sjur Binde maskin som sponsor med kr. 10.000,-
Det er sendt konkrete avtaleforslag til 5 bedrifter, og dialogen med disse fortsetter inn i 
nyåret.
Sjur hadde også spilt inn et regnskapskontor som han hadde vært i kontakt med, og som 
ønsket å bidra.
Styret gjennomgikk og fordelte ansvaret for kontakt mot ytterligere 13 bedrifter.

Styrets kommentarer:
Viktig å søke å ha fått til et vesentlig løft i sponsorbidrag i god tid før Årsmøte.

Vedtak
Styret tar redegjørelsen til etterretning.

30/13  Verving av medlemmer
Pr dato er halvparten av hytteeierne medlemmer; dvs 48 stk har meld seg inn.

Styrets kommentar:
 Det er en fin milepel av halvparten av hytteeierne allerede er blitt medlemmer.
 Målet må være å komme opp i 75 – 80 medlemmer før Årsmøte til Påsken.
 Verving må skje gjennom dagens medlemmer og Nyhetsbrev til alle hytteeiere.

Vedtak:
Styret tar status i arbeidet med medlemsverving til etterretning.

31/13 Drift, web-kamera, kartlegging av løyper GPs, julebrev m.m.
Web-kamera 2 settes opp i mellomjula på Søre Valdreslie.
Stein Erik tar ansvar for å logge inn våre løyper på GPs, for så å kunne få de tegnet inn på 
kommunens kart og presentert godt på våre nettsider.
Løypekjøring starter 2. Juledag, som tidligere år, så sant værforholdene tillater det.



Julebrev med oppdatert informasjon og medlemsverving, sendes alle hytteeiere og legges ut 
på våre nettsider før Jul. Osmund lager forslag.

Styrets kommentar:
 Driften er i positiv utvikling.

Vedtak:
Styret tar driftsorienteringen til etterretning.

32/13 Merking av stier og løyper i 2014 – møte med kommune, NTN, DNT 
DNT (Den norske turistforening) er invitert til samarbeid om skilting av stier og løyper i 
samspill med kommunen og NTN (Nes turist- og næringsforening). Alle er positive til slikt 
samarbeid, og møte er avtalt til tidlig på nyåret.
Kommunen er opptatt av enhetlig skilting, og har tidligere fått midler av kulturdepartementet 
til flere slike prosjekter.
Dersom arbeidet blir organisert i årets første måneder, kan skilt for merking av stier og løyper 
være på plass i 2014.

Styrets kommentar:
 Viktig å søke å få til et samarbeid med grunneiere og fiskeforeningen rundt dette. 

Torodd sjekker muligheten gjennom Leif Lie. Roar Sandbekk kontaktes også.

Vedtak:
Styret tar redegjørelsen til etterretning, og håper foreningen kan lykkes med å fullføre dette 
prosjekt I 2014.

33/13 Valgkomite nytt styret våren 2014.
Styret drøftet forslag til valgkomite for å komme med forslag til nytt styre som skal velges på 
Årsmøte i april.

Styrets kommentar:
 Viktig å søke å få til et styre med mangfold, kvinner og menn, yngre og eldre.
 Viktig å sikre god samordning mellom veilaget og Buvasstølan sti- og løypelag, og et 

par styremedlemmer bør sitte i begge styrene.
 Viktig at styremedlemmene har tid og interesse for å gjøre en jobb for foreningen.

Vedtak:
Styret nedsetter valgkomite bestående av Geir Sandanbråten,  Leif A. Lie og Torodd Brenna, 
forutsatt at de sier ja.

34/13  Eventuelt
a) Neste styremøte avholdes i uke 8, med hovedvekt på å forberede Årsmøte godt.
b) Styret diskutert forslag til Aksjebrev/Adelsbrev for de medlemmer som ønsker å bidra 

til foreningens investeringer. Tomas kommer med forslag på dette. Medlemmene kan 
også tilbys å sponse eks en benk/bord løsning langs stiene.

c) Arbeid mot nabovell bør igangsettes for å se på samarbeidsmodeller rundt 
løypekjøring. Knut Egil Hopland kontaktes som representant for Nes Østmark Sti & 
løypeforening. Anders Bråthen kontaktes for forening under stiftelse på enden av 
Buvatn. Osmund tar kontakt med Hopland og Bråten. Thoen marka hyttevelforening  
bør også kunne være en mulig samarbeidspartner. Mot Gol er det også av interesse 
å etablere kontakt.



Der forelå ingen andre saker til behandling under eventuelt.

Nes/Oslo, den 12. desember 2013.

Torodd Brenna                       Sjur Bidne
                                                 

Tomas Hansen                               Stein Erik Opheim                           Osmund Ueland
        


