
 
   

P R O T O K O L L 
telefonstyremøte  

Buvasstølan sti- og løypelang 
 
 
 
 
Møte:   13. september 2013.  
Sted:     Telefon 
Tid:   kl. 18.00 til 19.00 
 
Tilstede fra styret:  Torodd Brenna (leder) , Sjur Bidne (nestleder), Tomas Hansen, Stein 
Erik Opheim og Osmund Ueland 
 

 
07/13 GODKJENNING AV INNKALLING  
 
Vedtak: 
Styret godkjente innkallingen. 
 
08/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
 
Vedtak 
Styret godkjente dagsorden. 
 
09/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. AUGUST 
Utkast til protokoll var sendt styrets medlemmer kort tid etter møte. 
Der er ikke kommet inn kommentarer. 
 
Vedtak:  
Styret godkjente protokoll fra styremøte 10. august. 
 
10/13 Revidert strategi 2013 - 2015 
Utkast til revidert/oppdatert strategi var sendt styrets medlemmer i forkant av møte. 
Strategien var oppdatert ut fra en del som har skjedd siden 10. august, og klarere målsetting 
og handlinger. 
 
Styrets kommentar: 
• Forsterket fokus på å få barn og unge til å bruke fjellet er riktig. 
• Viktig at målgruppen og er lokalbefolkningen 
 
Vedtak: 
Styret godkjente, med de gitte kommentar. revidert strategi av 13. september for perioden 
2013 – 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
11/13  Mulige sponsorer til investeringer 
Forslag til bedrifter å kontakte for investeringsbidrag var utsendt til styret. Listen ble 
gjennomgått. 
Utast til søknader til stiftelser med innleveringsfrist 15. september ble referert. 
 
Styrets kommentarer: 
• Viktig å få på plass noen bedrifter veldig raskt for å synliggjøre utviklingen 
• Egen sponsor for nettsiden søkes avklart i løpet av få dager 
• Sponsorprogrammet bør i første omgang gå over to år, med likt beløp hver år. 
• Dersom en frem til våren 2014 ikke har klart å finansiere alle planlagte investeringer  fullt 

ut, må styret der og da søke å lage et spleiselag på det som måtte mangle. 
•  Styrets medlemmer deler på å kontakte aktuelle virksomheter/bedrifter. 
•  Viktig å ha med samordnet og presis invitasjons til potensielle sponsorer. Osmund lager et 

forslag på det. 
 

Vedtak 
Styret fastsatt sponsorprogrammet til å gå over 2 år med kr. 10.000,-  på hver, fordelt med 
kr. 5000,- i  2013, og kr. 5000,- i 2014. Det tilbys logo på nettsiden, med link til egen 
hjemmeside, og omtalte i foreningens Nyhetsbrev, som motytelse. 
Styrets leder sørger for fordeling av kontakten mot aktuelle firma blant styrets medlemmer. 
Styret sluttet seg til søknadene til stiftelser. 
 
12/13  Nettside og sosiale medier 
Det er etter samråd i styret, inngått avtale med Verani AS v/ Øyvind Jahr om låne domenet 
buvatn.no fram til 311214, med opsjon på overtakelse 010115. Dersom BSL avvikles, 
fremstår som inaktiv, eller BSLs vedtekter endres vesentlig, trekkes avtalen tilbake. Ny avtale 
lages fra 010115. Buvatn.no administreres via Active 24, hvor BSL mottar eget 
brnavn/passord for låneperioden. BSL dekker alle Verani AS' kostnader vedr. buvatn.no i 
låneperioden. 
 
Avtalen med Booking Technology AS om nettside følges opp av Osmund. Nettsiden er i dag i 
drift satt i drift, og hovedinnholdet vil være på plass I løpet av helgen. Avtalen har som 
forutsetning på nettsiden skal være oppe 14. september. Styret medlemmer oppfordres til å 
komme med forslag til forbedringer, og til å innhente synspunkter fra andre. 
Nettsiden vil kompletteres frem mot slutten av måneden. 
Arbeidet med å anskaffe Webkamera er ikke igangsatt. Kart over løyper og stier må 
forbedres. 
Det er etablert egen Facebook konto på nettsiden, og den administreres av Stein Erik, som 
også administrer nettsiden. Face book må samsvare med nettsiden når det gjelder aktiviteter 
og profil. 
Christian Jahr ønsker at vi linker til deres Facebook.com/Buvatnhyttegrend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrets kommentarer: 
• Positivt at moderne nettside allerede er etablert. 
• Viktig å snart finne en sponsor til nettsiden spesielt. 
• Det bør søkes et samarbeid med Facebook.com/Buvatnhyttegrend, som styret senere tar 
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stilling til. 
• Viktig å bare han en Facebook konto som linkes til nettsiden www.buvatn.no  
• Foreningens bankkontonummer bør inn på nettsiden, for de som ønsker å gi et bidrag til  

foreningen. Foreningens navn endres også i banken. 
 
Vedtak 
Styret, tar med de gitte kommentarer, status i arbeidet med nettsider til etterretning. 
 
13/13  Nyhetsbrev til alle hytteeiere i september 
Med referanse til vedtatt strategi skal første Nyhetsbrev sendes samtlige hytteeiere i løpet av 
september. 
Osmund foreslo at det gjøres få dager etter møte med ordfører i Nes den 20. september. 
Nyhetsbrevet fokuserer på: 
- foreningen som er stiftet og igangsatt arbeid med finansiering og annet 
- henvisning til etablert nettside og oppfordring til bruk av denne og Face book 
- anmodning om at alle bli medlem og komme med forslag til mulige sponsorer 
- dugnad på rydding av stier-/løyper før vinteren 
- ingen innkreving av løypeavgift i 2013, men for 2014 etter årsmøte Påsken 2014. 
- under årsmøte 2014 kan med medlemmene anmodes om å bidra til finansiering av 
investeringer, også ut fra at det ikke er krevd inn løypeavgift I 2013.  
 
Styrets kommentar: 

• Viktig å fastsette dugnadshelt for rydding av stier-/løyper nå slik at det fremgår av 
Nyhetsbrevet. Torodd samordner og fastsetter hvilken helg I høstferien som brukes. 

• Viktig at Nyhetsbrevet sendes i posten til alle hytteeierne snarest mulig. 
 
Vedtak: 
Osmund lager utkast til Nyhetsbrev snarest mulig, som sendes styret for kommentarer før 
utsendelse. 
 
14/13  Eventuelt 
a) Neste styremøte avholdes innen utgangen av oktober, og avtales senere. 
 
 
Der forelå ingen andre saker til behandling under eventuelt. 
 

 
 

Nes/Oslo, den 13. september 2013. 
 
 
 

Torodd Brenna                       Sjur Bidne 
 
 
 
 

Tomas Hansen                               Stein Erik Opheim                            Osmund Ueland 
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