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Ås, 1. april 2019 

 

Protokoll 

 Styremøte i Buvasstølan Sti- og løypelag 
 

Tid: Lørdag 16. mars 2019 kl. 10:00 – 12:00 
 
Sted: Hytta til Magne Maurset, Hugarhaugen 
 
Til stedet: Tove Klevjer, Erik Engebretsen, Sjur Bidne, Tomas Hansén, Kai Hansen, Bjørnar 
Gilberg, Magne Maurset. 
Protokollen blir sendt til: Styret, Astrid Brenna, Frode Krogstad (for utlegging på 
www.buvatn.no) 
 
Sak 1/19: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
Innkalling med foreløpig saksliste ble sendt styremedlemmene med epost 20.2.2019. Sakspapirene 
ble sendt ut med e-post 12.3 
 
Vedtak: 
Styret godkjente innkalling og dagsorden 
 
Sak 2/19: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 5. oktober 2018 
Protokoll ble sendt styremedlemmene på epost 14. oktober med kommentarfrist 18. oktober. 
Revidert protokoll ble sendt ut 18. oktober og lagt ut på hjemmesidene våre www.buvatn.no .  
 
Vedtak: 
Styret godkjente protokoll fra styremøtet 5. oktober 2018.  
 
Sak 3/19: ÅRSREGNSKAP  2018 
Årsregnskap ble sendt styret i forkant av møtet.  Regnskapet viser et overskudd i omløpsmidler på 
ca kr 94 000,-.  Det ble imidlertid bemerket at 11 000 av utestående fordringer på kr 14 000,- 
antakelig vil måtte bli ført bort som tap i 2019, slik at den reelle økningen av disponible midler vil 
være ca. kr 83 000,-.  Bankinnskuddet var pr. 31.12.2018 var kr. 207 897,-.  Noe som er godt over 
styringsmålet på kr 175 000,- vedtatt av årsmøtet i 2018.  Årsaken til det gode resultatet skyldes i 
hovedsak at investering i nytt aggregat til servicebygget ble utsatt. 
Hele styret signerte regnskapet på møtet.  
 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjente årsregnskap for 2018. 
 
Sak 4/19: ÅRSMELDING 2017 
Utkast til årsmeldingen lå ved møteinnkallingen.  
Årsmeldingen ble drøftet.  Følgende punkter justeres: 

- Etter forslag fra Tove Klevjer tas det inn et punkt om vurdering/utredning av strøm til 
Buvatn under punktet "Veien videre" 

- Kommunen har invitert til møte om kommunedelplan for friluftsliv.   
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- Utfyllende informasjon om Hugarhaugrennet, 
deltakelse etc. hentes fra innlegg på FB.  Magne kontakt Julie Gjerdi. 

 
Vedtak: 
Årsmeldingen justeres i tråd med diskusjonen og sendes styret for godkjenning på e-post før den 
legges frem for årsmøtet. 
Magne gjøre avtale om møte med kommunen om kommunedelplan for friluftsliv.  Tove og Magne 
deltar fra styret.  
 
Sak 5/19: BUDSJETT 2019 
Utkast til budsjett fremgår av utkast til årsmelding sendt styret i forkant av møtet. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok å anbefale årsmøtet å godkjenne budsjett for 2019 med følgende rammer: 

- Utgifter ca kr 200 000,- 
- Inntekter ca kr 290 000,- 
- Avsetning til ny maskin: ca kr. 90 000,- 
- Årskontingenten for 2020 foreslås til kr. 1000,- 
- Festkomitéen fikk klarsignal om å anskaffe to bålpanner. 
- Det budsjetteres ikke med nytt aggregat. 
- Egenandelen på sommerfest kan økes til 100 kr for voksne.  Barn under 10 år gratis. 

 
Sak 6/19: INNKALLING TIL ÅRSMØTET 18. april 2019 på Engene Fjellstue 
Utkast til møteinnkalling ble sendt styremedlemmene på epost 6.2.2019 med kommentarfrist 10.2. 
Innkalling datert 15.2.2019 ble deretter lagt ut på hjemmesiden www.buvatn.no og sendt 
medlemmene på epost/post én måned før årsmøtet sammen med anmodning om innbetaling av 
årskontingent for 2019.   
Innkallingen informerer om at saksunderlaget vil bli lagt ut på hjemmesiden senest 1 uke før 
årsmøtet. 
 
Vedtak:  
Styret godkjente innkallingen til årsmøte 18. april 2019.  
  
Sak 7/19: ÅRSKALENDER 2019/2020 
Utkast til årskalender 2019/2020 lå vedlagt utkast til årsmelding. Det er ikke behov for å henge 
opp ny årskalender på tavlene før neste år, da "dagens" årskalender er dekkende for perioden frem 
tom påsken 2020.   
 
Vedtak: 
Styret godkjente årskalender 2019/2020. 
Tidspunktet for sommerfesten settes til kl. 16 og ikke kl. 17. 
 
 
Sak 8/19: AKTIVITETER– ORIENTERINGER fra gruppene  
Orientering fra gruppene for hele 2018 følger av vedlegg til utkast til årsmelding. Noen innspill er 
kommet inn i etterkant og ble lagt frem på møtet. Under gis en kort oppsummering av utførte 
aktiviteter siden forrige styremøte 5.10.2018 og anbefalinger videre: 
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1. Festkomitéen:  
Festkomitéen har hatt møte og anbefaler:  

a. En utvidelse av komitéen da et par medlemmer nå har trukket seg. Tove følger 
opp og det tas opp på årsmøtet. 

b. Anskaffelser av to bålpanner samt et par sekker ved til Hugarhaugrennet. 
c. Minne medlemmene på å huske kontanter til kaféen etter årsmøtet skjærtorsdag 

og at gratis bevertning kun gjelder for årsmøtet. 
d. Det bør ikke være alkohol som premier i lotteriet påskeaften.   

2. Løypemaskin og servicebygg:  
a. Frestrommel er rettet og fungerer nå bra. Kostnad ca. kr. 20 000,-.   
b. Ble gjennomført full service på maskinen i høst. Kostnad ca. kr 17 000,- 

3. Løyper og løypekjøring:  
a. Sparebankstiftelsen Hallingdal/SpareBank 1 Hallingdal Valdres har etter søknad 

fra styreleder innvilget BSLL et løypetilskudd på kr 6480,- for 2019.  Tilskuddet 
er for de løypene vi kjører som ikke er omfattet av andre tilskudd. Dvs det gjelder 
ikke Eventyrløypa (kommunalt tilskudd på kr 80 000,-) og Tryteholrunden (støtte 
fra NØSL på kr 17 000,-.) 

b. Ny trasé for Eventyrløypa mellom Djupevatnet (Røggin) og Pipesjøen er nå 
ferdigstilt og tatt i bruk.  Det er nå sammenhengende maskinpreparerte løyper 
nordover til Hemsedal.  Stor takk til Søråsen løypelag.  BSLLsin løypemaskin 
skal nå snu litt nærmere Djupevatnet enn tidligere. 

c. På høstdugnaden ble det planert ut ny trasé for løypemaskinen på baksiden av 
servicebygget og ned til Blingsmo.  Denne skal benyttes som tilkomst til løypene 
slik at vi unngår å kjøre på vegen. 

d. Deler av gjerdet hos Arvid Øynebråten er blitt ødelagt av løypemaskin. Sjur har 
informert grunneier om uhellet. Skaden vil bli reparert til våren.  Jfr. pkt. c. 

e. Planlagt møte med løypekjørerne i Nes Østmark i høst ble ikke gjennomført.  I 
stedet har det vært gjort planlegging og avklaringer på epost. Etter avklaring med 
løypekjøreren i BSLL har styreleder forelagt følgende forslag til ny avtale med  
Liemarka Vel (epost 9.12 med purring 31.12.2018): 
 
FORSLAG TIL AVTALE OM KJØRING AV EVENTYRLØYPA GJENNOM LIEMARKA 
VINTEREN 2018/2019: 
Liemarka Vel kjører opp Eventyrløypa i partallsuker fra 1. januar til vinterferien. 
Løypene kjøres opp én gang pr. uke og skal være ferdig preparert lørdag formiddag.  
For denne kjøringen betaler BSLL kr. 1100 pr gang. 
LMV fakturerer BSLL etter sesongen. 
 
Kompensasjon for kjøring utover dette må avtales særskilt. 
 
Bekreftelse er ennå ikke mottatt fra leder i LMV, men det har vært god dialog 
med løypeansvarlig i LMV og vi opererer i tråd med forslag til avtale. 

4. Buvatn Brygge: 
a. Vinteropplag for båtene ble laget på høstdugnaden.  Brygger og båter tatt på land 

for vinteren 
b. Området svært mye brukt i sommer, også mange tilreisende. 
c. Bør settes opp et skilt nede ved bryggene om hvordan vi ønsker at brukerne skal 

forholde seg, herunder hjelpe til med å tømme båtene for vann og henstille til 
ikke å "okkupere" båtene for lenge på dager høy etterspørsel. 
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5. Dugnader: 
a. Følgende oppgaver er utført på høstdugnaden: 

i. Klargjort Buvatn Brygge for vinteren 
ii. Laget permanent vinterlagringsplass for båtene (portable bukker) 

iii. Ryddet og brente einer på vollen 
iv. Permanent stikking av skiløypa Bekkjeset-Røggin 
v. Satte opp fundamenter for gapahuk ved Andersentjern 

vi. Ryddet trefall i skiløypa på myra der Hugarhaugrennet går. 
vii. Utbedret trasé for løypemaskin bak servicebygget ned mot Blingsmo med 

gravemaskin  
b. Gapahuk ved Andersentjern ble montert i vinterferien. 

6. Ny gapahuk ved Andersentjern: 
a. Fundamenter ble laget på høstdugnaden 2018. 
b. Gapahuk i stavlaft ble kjøpt inn fra Bjørnstad Sag i Hedalen i tråd med vedtak i 

forrige styremøte. 
c. Gapahuken ble satt opp på dugnad i vinterferien.  Informasjon er lagt ut på 

hjemmesiden og på Facebook 
d. Styreleder utarbeidet foreløpig sluttrapport for gapahukprosjektet som ble sendt 

Sparebankstiftelsen 2.12.2018 med anmodning om sluttutbetaling på kr. 25 000 
av bevilget tilskudd på kr. 62 000,-. Pengene ble mottatt i desember 2018. 

e. Utgiftene til de to gapahukene ble samlet ca. kr. 72 000,-. 
f. Styreleder har i tråd med styrevedtak søkt Sparebanskstiftelsen om et 

driftstilskudd for å dekke merutgiftene til gapahukene, og har der også tatt med 
ekstraordinære utgifter til retting av frestrommel på løypemaskin.  Svar ikke 
mottatt per dags dato 

7. Sponsorerer – tilskudd: 
a. Sparebankstiftelensen Hallingdal/ SpareBank 1 Hallingdal Valdres:  

Sluttutbetaling på kr 25 000,- desember 2018 av et samlet tilskudd på kr 62 000,- 
til de to gapahukene. Foreløpig sluttrapport sendt inn. 

b. Sparebankstiftelensen Hallingdal/ SpareBank 1 Hallingdal Valdres:  Innvilget kr. 
6480,- som tilskudd til løypekjøring for 2019 etter søknad. Forventes å bli et årlig 
tilskudd men må søkes hvert år innen utgangen av januar. Tilskuddet gjelder ikke 
Eventyrløypa og Tryteholrunden som vi får tilskudd til fra hhv kommunen og 
NØSL. 

c. Styreleder søkte 31.1.2019 Sparebankstiftelsen Hallingdal om breddetilskudd 
(driftstilskudd).  Ikke mottatt svare på dette ennå. 

d. Øvrige sponsorer er foreløpig ikke kontakt for å avklare videreføring av støtte i 
2019. 

8. Merkegruppa.  Sti- og løypemerking og rydding: 
a. Ny stolpe og nye løypeskilt ble i vinterferien satt opp i løypekrysset på 

Tryteholrunden øst for Buvatnet.  Forrige stolpe ble kjørt ned av løypemaskin. 
9. Sykkellink Valdreslie – Bekkjeset: 

a. Planer om ny sykkellink ble forelagt de to største grunneiere ved brev av 
9.2.2019. Mesteparten av traséen ligger på eiendommen 616/70/5 i Nes.  Største 
eiendom i Gol er ihht matrikkelen 617/45/3. 

b. Følgende alternativer ble skissert for grunneierne: 
A. Anlegge en flerbrukssti som egner seg for å sykle på for familier.  

Stien opparbeides maskinelt i minst 70 cm bredde der det er myr og 
løsmasser.  Se beskrivelse og bilder av lignende stier anlagt på vestsiden 
Hallingdal. (Se vedlegg til møteinnkallingen og vedlegg til protokoll fra 
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styremøtet 5. oktober 2018). For 
alternativ trasé over Valdreslihovda, vil det ikke være behov for tiltak 
utover å flytte enkelte større steiner da det her er åpent og med 
selvdrenerende grunn. 

B. Stien ryddes og tilrettelegges for å kunne trille sykkelen. Det legges 
ut klopper over myrpartier.  Det gjøres kun mindre utbedringer for hånd 

c. Styreleder har fått tilbakemelding fra oppgitt grunneier (matrikkelen) på 45/3 at 
han er eier av angitt gnr/bnr i Gol, men at dette ikke omfatter den viste teigen.  
Her må det være feil i kartverket/matrikkelen.  Styreleder har ikke funnet ut av 
dette.  

d. Grunneier av eiendommen 70/50 har informert om at en sykkelsti som angitt i 
alternativ A ikke er ønsket, men er åpen for å se nærmere på alternativ B.  Det er 
avtalt en befaring med grunneier sommeren 2019.  

e. På bakgrunn av tilbakemelding fra største grunneier anbefales til å legge saken 
frem for årmøtet med sikte på å gå videre med en trillesti etter alternativ  B. 

10. Bedre mobildekning – Ny mobilmast i Liemarka: 
a. Prosjektet er fullfinansiert og oppsetting er planlagt sommeren 2019. Hallingdal 

Kraftnett la strøm opp til masten før årsskiftet. Osmund opplyste i etterkant av 
styremøtet at Telenor forberede søknader til kommunen som skal på høring, og at 
mer oppdatert fremdriftsplan på Telenor aktiviteter vil værte tilgjengelig til 
Årsmøtet. 

11. DNT-hytte: 
a. Osmund har informert styreleder om at DNT nylig hadde møte med grunneier. 

Hun ønsker i utgangspunktet at en søker å finne en egnet hytte som eksisterer 
allerede. Om ikke det er mulig, kan dette tas opp igjen. DNT ønsker en hytte i 
Nes Østmark, og selv om de har andre prosjekter som prioriteres nå, så er de med 
på å finne en god løsning for området og DNT. DNT oppfordrer medlemmene av 
BSLL og Søråsen til å se på alternativer til å bygge nytt mellom Valdreslie og 
Bekkjeset. 

12. Informasjon – WEB:  
a. Det er anskaffet og montert nytt WEB-kamera over Buvasstølan (hos Sjur) etter 

at det gamle havarerte.  Kostnad ca. kr. 6000,-. 
b. WEB-kamera Valdreslie er fortsatt ute av drift.  Web-ansvarlig oppgir dårlig 

mobildekning som hovedårsak. Ny aksjon? 
c. Det er nå etablert link fra vår hjemmeside til WEB-kamera ved Syningset i 

Thoenmarka. 
d. Kraftig økning i antall følgere på Facebook.  Er nå opp i 637 følgere pr. 1.3.2019. 

13. GPS – Status: 
a. Styreleder har sendt kommunens tilbud om GPS for skisporet.no til NØSL og 

Thoenmarka Vel.  Thoenmarka Vel har meldt tilbake at de ikke ønsker å ta i bruk 
slik GPS tracking (kostnader 

14. Økonomiansvarlig har orientert styreleder om at hun ønsker å fratre og anmoder om at vi 
prøver å finne en arvtaker.  Hun er innstilt på å fortsette til dette er avklart. Det ønskes 
innspill fra styret på gode kandidater til dette viktige vervet.  
 

15. Oppgavelisten – Status og oppdatering: 
a. Gjennomgås på møtet.  
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Vedtak (sak 8/19):  
• Styret tok statusgjennomgangen til orientering. Styret er enig i de prioriteringer og 

ansvarsfordeling samt foreslåtte tiltak for utestående arbeider som fremgår av utkast til 
årsmelding samt oppdatert oppgaveliste fra forrige styremøte. 

• Styret er enig i at det ikke bør være alkohol som premier i påskelotteriet.  Det henstilles til 
medlemmene om ikke å gi det i gave til lotteriet.  Styret gav sin tilslutning til at 
festkomitéen kan kjøpe inn to bålpanner, vedsekker til Hugarhaugrennet, to kaker til 
årsmøtet og noen premier til årets lotteri (for inntil ca kr. 2000).  Det anbefales å kontakte 
våre sponsorer for å få gunstige tilbud.  

• Det arbeids vider med å finne en arvtaker etter Astrid som økonomiansvarlig 
 

 
Sak 9/19 Tidspunkt for neste møter 
 
Vedtak: 
Tidspunkt for kommende styremøter fastsettes til: 

- Fredag 7. juni 2019 kl. 19-21 (dagen før vårdugnaden) 
- Fredag 4. oktober 2019 kl. 19-21 (dagen før høstdugnaden 
- Lørdag 14. mars 2020 kl. 10-12 (1. påskedag er 12. april) 

 
 
 

Ås, 1. april 2019 
Magne Maurset 

Styreleder 
 

Vedlegg:   
• Revidert oppgaveliste (listen har også med utførte oppgaver siden forrige møte.  Disse er 

merket med "x" i kolonnen "Utført") 
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OPPGAVE: SAK: ANSVAR: FRIST: Utført: STATUS 17. mars 2019

Lage klistremerker for scootere: "Godkjent løypekjører BSSL " (årstall) el.l. 20/17 nr. 4 f Kai 01.12.2017 (x)
Laget, men ikke montert?.

Buvatn Brygge: Kompostbinge,  nye fenderlister til brygger, 
brannbøtteskilt og redningsvester. Utarbeide oppgaveliste/sjekkliste

20/17 nr. 5 og 
13/17 nr. 7

Bjørnar                  
(Magne: 
brannbøtteskilt)                       

01.07.2018
x

Vedskjul utført 9.6.2018. 
Redningsvester og 
kompostbinge på plass. 

Rydding Tryteholrunden i samråd med Tomas/Sjur. Vurdere ny trasé 
utenom vei sørover mot vegkryss ved Trytehol. Erik og Sjur befarer 
sommer 2018.  Må ryddes langs vegen.

20/17 nr. 3 g  Erik 01.10.2018
x

Vegetasjon langs 
Bergatjernvegen ryddet 
9/18

Sørge for oppsetting av løypskilt og stolp i skiløypekryss øst for Buvatn.  
Skilt ble levert Terje i 2017.  Evt. levere skilt tilbake til Magne slik at han 
kan sette opp disse i sommer.  Plassering klareres med Magne

16/18 nr. 2 Erik 01.10.2018
x

Stolpe var kjørt ned av 
løypemaskin.  Nye skilt ble 
montert i vinterferien 2019

Pådriver for å få et WEB kamera lengre sør i Eventyrløypa med tilgang til 
strøm og bedre mobildekning, med visning på våre nettsider og på 
skisporet.no 

Handlingsplan 
2018-2019     
+17/18 Magne 31.12.2018 x

Liemarka vel og 
mobilmastprosjektet 
kontaktet august 2018. Link 
til privat kamera på 
Syningset lagt ut på 
hjenmmesiden vår høsten 
2018

Innkalle løypekjørere i BSLL og i Nes Østmark til høstmøter 16/18 nr. 2 Magne 15.10.2018 x
Utført for BSLLIkke møte for 
Nes Østmark i 2018

Innkalle til en løypemerking- og løypemaskinhelg i høst.  Utsetting av stikker 
og gjennomgang av løypemaskin, rutiner for kjøring maskin og scooter, 
sjekk før og etter kjøring, "daglig" vedlikehold, rutiner for føring av 
kjørebok fylling av drivstoff etc.  Sjekk ut med Nub Arild og Ole Henrik når 
de har ledig tid.  Stein Erik inviteres også med. 16/18 nr. 2 Magne 01.10.2018 x

Utført august 2018. Se 
referat fra 
"maskingjennomgangen"

Vurdere plassering av gapahuk nr. 2 etter innspill. Ønskelig at den ligger 
nær vann. Lage kart med alternativer til sommeren 2018. Evt. søk 
kommune om justert plassering i forhold til gitt tillatelse. Evt. søke om 
ekstra midler.  Følge opp Ås vgs for evt. elevprosjekt

20/17 nr. 8   
16/18 nr. 6 Magne 31.08.2018 x

Oversikt over alternativ lagt 
på Facebook 23.9. 
Fundamenter laget 
høsferien 2018. Gapahuk 
montert vinterferien 2019

Det besetilles et lite "Brannbøtteskilt" på stolpen med bålplassen på BB 16/18 nr. 2 Magne 01.08.2018 x Bestilles hos HT. UTGÅR
Oppdatere årskalender og sponsorplakat Magne 01.08.2018 x Årskalender utført 9.6.2018
Service løypemaskin + utbedring av fres Sjur 01.10.2018 x Rettet høst 2018. kr. 20'.
Sjekke ut og reparer batteri (tappes) i løypemaskin i samråd med Stein 
Erik 20/17 nr. 4 d Sjur 01.12.2017 x

Fullføre skiløype inn på Engenevollen fra servicebygget
Handlingsplan 
2018-2019 Tomas 01.11.2018 x

Utbedret trasé bak 
servicebygget på 
høstdugnaden 2018.  
Opprinnelig løsning frafalt 
grunnet eiendomsforhold.

Rydding felte trær Hugarhaugrenn-løypa 20/17 nr. 3 Tomas 15.10.2018 x Utført på høstdugnad 2018
Det lages permanent stativ for vinterlagring av båtene på BB.  
Høstdugnaden 

16/18 nr. 2 Tomas/Bjørnar 05.10.2018
x

Utført høstdugnad 2018

Planlegge, og gjennomføre sommerfest på Buvatn Brygge 21.7.2018 14/18 Tove 21.07.2018 x Utført :-)
Buvatn Brygge: sette opp skilt ved bryggene om bruk av båter og ønske om 
bistand til å tømme for vann mm.  Fenderlister bryggene

08/19 nr. 4
Bjørnar 01.07.2019

Ny bru må lages over bekk/elv ned mot Svartetjern i Tryteholrunden 20/17 nr. 3 h Erik 01.10.2018
Ny skiløypeskilt tilpasset omlegging av skiløypen over vollen Magne 01.11.2019

Gi innspill i 2018 til kommunens arbeid med kommunedelplan for 
friluftsliv i Nes

Handlingsplan 
2018-2019 + 
sak 4/19 Magne 01.05.2019

Utført juni 2018. 
Kommunenen kommer 
tilbake høsten 2018. Purret 
kommunen mars. 2019

Planlegge sykkellink i tråd med årsmøtevedtak 29.3.2018 og årsmelding til 
årsmøtet 2019

Protokoll 
årsmøte 2018  
+ 16/18 nr. 5 + 
8/19 nr. 9

Magne /Vigdis 01.10.2019

Befaring med Trailhead 
Nesbyen utført og 
kostnadsoverslag mottatt. 
Grunneiere kontakter.  Sak 
på årsmøtet påsken 2019

Utbedring av Eventyrløypa langs nordsiden av Langevatn.  Eventuelt 
kombinert med mulighet for sykling (rundløype om Langevasstølan) 20/17 nr. 3 i

Sjur i samråd 
med Tomas og 
Kai 01.10.2018

Ferdigstille servicebygget/serviceanlegget. Ikke ferdig forblending 20/17 nr. 7 Sjur og Torodd 01.07.2018 Pusses i stedet for stein.

Rydde og brenne einer på vollen (dugnad).  Avtale med grunneierne
Handlingsplan 
2018-2019 Tomas 01.12.2019

Rydding på begge dugnader  
2018.  Noe gjenstår til 2019

Utbedring av skiløype i skråterreng mellom Storemyr og Buvasstølan 20/17 nr. 3 d Tomas 01.10.2019
Utbedre/justere skiløype mellom Blingsmo og Buvatn 20/17 nr. 3 e Tomas 01.10.2019
Utbedre terreng i ny trasé i Mompedalsløypa med maskin. 20/17 nr. 3 f Tomas 01.10.2019

Lage en "danseplatting/sodekk" på Buvatn Brygge.

16/18 nr. 2 og 
årsmelding 
2018 Tomas 15.07.2019

På vårdugnaden? I samråd 
med Bjørnar og Magne

Skilt med camping og innkjøring forbudt settes opp ved nedkjøring til BB 16/18 nr. 2 Tomas 01.07.2019

Skilt med innkjøring 
forbudt satt opp sommeren 
2018

Sjekkliste for kjøring samt vedlikehold og klargjøring av løypemaskin
13/17 nr. 3 og 
20/17 nr. 4 e.

Tomas 01.11.2018
Tomas overtatt fra Sjur. 
Utkast ble lagt frem på 
styremøtet mars 2019

Anskaffe to bålpanner 08/19 Tove 20.04.2019

Utarbeide informasjon om bruken av området i tidligere tider med 
oppslag på tavler og på buvatn.no. Kfr. Annar Skjegstad og Frode

13/17 nr. 9 og 
20/17 nr. 13

Tove           
(Annar) (Magne)

Tavle BB satt opp. Oppslag 
buvatn.no. Jobbes med 
stølsoversikt.

Nytt og større aggregat til servicebygget

Handlingsplan 
2018-2019     
+17/18 Utsatt inntil videre
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