Ås, 30. mai 2020

Protokoll
Styremøte i Buvasstølan Sti- og løypelag
Tid: Lørdag 23. mai 2020 kl. 11:00 – 14:00
Sted: Hugarhaugen, hytta til Magne
Deltakere: Erik Engebretsen, Sjur Bidne, Tomas Hansén, Tage Lundberg, Bjørnar Gilberg,
Magne Maurset.
Forfall: Tove Klevjer
Protokollen sendes til: Styret, Stein Erik Opheim (for utlegging på www.buvatn.no)
Sak 2/20: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Møtet var opprinnelig planlagt og innkalt til 14. mars. Pga Covid-19 pandemien, og etter
myndighetenes anbefalinger, ble dette styremøtet og påfølgende årsmøte utsatt inntil videre. Det
ble i stedet gjennomført et ekstraordinært styremøte via epost og telefon i perioden 14.-17. mars,
der foreningens aktiviteter fremover ble drøftet og avklart. Etter at det i april/mai ble foretatt noen
lettelser i pålegg og anbefalinger i forbindelse med pandemien, ble det avklart på telefon og epost
at et ordinært styremøte skulle avholdes 23. mai, og at vi kan ta sikte på gjennomføring av
årsmøtet i løpet av sommeren 2020. Foreløpig innkalling ble sendt på SMS 4. mai, og endelig
innkalling med sakspapirer ble sendt styret på epost 16. mai.
Styreleder fremmet i forkant av møtet ønske om å diskutere følgende saker utover det som stod på
innkallingen:
- Gjennomføring av dugnaden 6. juni. Kan den gjennomføres og hva bør gjøres?
- Løypekjøring og håndtering av løypemaskin. Kan det gjennomføres tiltak som redusere
risikoen for skader på maskin?
Vedtak:
Styret godkjente innkalling og dagsorden med tillegg av styreleders forslag.
Sak 3/20: GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 4. oktober 2019 og
ekstraordinært styremøte 14.-17. mars 2020.
Protokoll fra møtet 4. oktober ble sendt styremedlemmene på epost 20. oktober med
kommentarfrist 25. oktober. Det kom ingen merknader innen fristen, og protokoll ble da lagt ut
hjemmesidene våre www.buvatn.no og med informasjon på Facebook. Endelig protokoll fra
ekstraordinært styremøte 14.-17. mars ble sendt styret på epost 25.3.2020 etter forutgående høring
på epost. Også denne protokollen ble deretter lagt ut på hjemmesiden og Facebook.
Vedtak:
Styret godkjente protokollene fra styremøtet 4. oktober 2019 og fra ekstraordinært styremøte 14.17. mars 2020.
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Sak 4/20: ÅRSREGNSKAP 2019
Endelig regnskap og revisorrapport er vedlagt innkallingen. Styreleder har med grunnlag i
årsregnskapet og hovedboka for 2019, satt opp et regnskap med mer detaljerte posteringer enn i
årsregnskapet. Dette er tenkt benyttet i årsmeldingen. Dette ligger vedlagt sammen med forslag
til budsjett for 2020.
Årsregnskapet ble signert av møtedeltakerne.
Vedtak:
Styret godkjente årsregnskap for 2019.
Sak 5/20: SPØRREUNDERSØKELSEN OM ARRANGEMENTER OG RESSURSLISTE
Styret har tidligere drøftet forholdet mellom aktivitetsnivå og tilgangen på menneskelige ressurser
til å drive disse. Det er en utfordring av det i stor grad er de samme personene som må trå til hver
gang det er behov for hjelp til gjennomføring av de ulike arrangementene. I tillegg oppleves
ansvarsforholdene som uklare i noen av komitéene. For å kunne opprettholde dagens
aktivitetsnivå, er det behov for å ha en ressursliste over personer som kan tenke seg å bidra og som
kan kontaktes ved behov. Det ble derfor gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer der
disse utfordringene ble skissert og der alle ble bedt om å svare på hvilke aktiviteter som var
viktige og mindre viktige å videreføre. Alle ble også oppfordret til å føre seg på en kontaktliste og
også angi på hvilke aktiviteter de kunne tenke seg å bidra.
Det har kun kommet inn 9 svar på denne undersøkelsen. 11 personer har ønsket å stå på en
kontaktliste og har ført opp på hvilke områder de kan tenke seg å bidra. Noen av disse bidrar også
aktivt i dag i ulike komitéer, men det er også veldig positivt med noen nye navn på listen som også
kan tenke seg å bidra på området der vi nå særlig trenger det; til gjennomføring av våre
tilstelninger og arrangementer.
Styreleder gav en orientering om svarene på møtet.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Magne setter opp en oversikt over svarene fra spørreundersøkelsen og distribuerer til styret og
komitélederne med oppfordring til aktivt å involvere de som har meldt sin interesse.
Styret må etter kommende årsmøte gjennomgå og revidere foreningens aktiviteter samt inndeling,
ledelse og sammensetning av komitéer.
Sak 6/20: GRASROTMIDLER. ORGANISERING OG FORDELING I NES ØSTMARK.
Ihht. tidligere muntlig avtale, har foreningene i Nes Østmark (LMV, THV, NØSL og BSLL)
samarbeidet om en ordning med grasrotmidler der innkomne midler skal komme hele Nes
Østmark til gode. Dette har vært lagt opp slik at kontoen er registrert på BSLL, mens alle
foreningen skal markedsføre ordningen hos seg. Det kan være krevende å administrere og bli enig
om fordeling av innkomne midler dersom dette skal benyttes på felles prosjekter. I 2019 ble
midlene derfor fordelt på de ulike foreningene i forhold til betalende medlemmer. Grovt regnet vil
da ca 1/3 tilfalle henholdsvis LMV og BSLL, mens den siste 1/3 deles på NØSL og THV. Det er
ulik grad av engasjement og markedsføring i de ulike foreningene. BSLL har markedsført saken
aktivt, noe som har bidratt til en markert økning av antall givere de siste par årene. Det er overfor
våre naboer skissert to ulike alternativer for videreføring av ordningen:
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1. Vi fortsetter som i dag, men det forutsetter aktiv markedsføring av ordningen også hos
våre naboforeninger.
2. Hver forening går videre hver for seg og etablerer egne kontoer for grasrotmidler.
Vi har kun mottatt tilbakemelding fra Liemarka Vel. De har hatt styrebehandling av dette. De
stiller seg åpne for begge løsninger og vil innrette seg etter det som vi kommer frem til.
Vi har per i dag ikke oversikt over giverne og hvem som naturlig hører inn under de ulike
foreningene, men vi antar at flertallet er knyttet til BSLL «sitt område». Ideen rundt «Et løft for
Nes Østmark» og om nødvendig samarbeid for å få dette til, er det som i størst grad taler for å
fortsette dagens ordning. Samsvar mellom aktivitet/innsats og gevinst taler for separate løsninger.
Styret må drøfte denne saken og beslutte videre strategi.
Vedtak:
Hensynet til godt samhold og samarbeid i Nes Østmark tilsier at vi fortsetter med en felles løsning
inntil videre. Videreføring forutsetter at alle foreninger aktivt markedsfører dette som en felles
løsning for Nes Østmark. Magne informerer naboforeningene.
Sak 7/20: INNKALLING OG GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTET 2020
Innkalling til opprinnelig planlagt årsmøte 9. april 2020 på Engene fjellstue er tidligere godkjent
av styret og sendt ut til foreningens medlemmer. Sammen med innkallingen ble det sendt ut
informasjon om arbeidet med å utrede nettilknytning og spørreundersøkelse om dette med svarfrist
20. mars. Det ble også sendt ut informasjon og spørreundersøkelse om våre tilstelninger og
aktiviteter. Her ble det informert om behovet for å få flere frivillige for å kunne opprettholde
aktivitetsnivået vårt. Folk ble oppfordret til å sette seg på en kontaktliste (se sak 4/20).
Pga Covid-19 pandemien ble årsmøtet utsatt inntil videre og svarfrist på spørreundersøkelsen
utsatt til 1. mai.
Regjeringen har nå lettet på restriksjonene og det er nå tillatt å gjennomføre arrangementer med
inntil 50 personer. Det er samtidig signalisert at det fra 15. juni vil åpnes opp for arrangementer
med inntil 200 personer forutsatt at pandemien ikke forverres vesentlig og at smittevernreglene
overholdes. Dvs. at det er en ansvarlig arrangør, minimum 1 meter avstand, oversikt over
deltakere og andre nødvendige smitteverntiltak på stedet. Dette åpner opp for at vi etter 15. juni
kan gjennomføre et årsmøte med fremmøte. Avstandskravene tilsier da at det må gjennomføres
utendørs dersom det skal gjennomføres på Buvasstølan. Styret må drøfte og beslutte tidspunkt og
metode for gjennomføring av årsmøtet. En mulighet er et årsmøte utendørs foran servicebygget
18. juli. Dette er «sommerfesthelgen» og den helgen det erfaringsmessig er flest folk på hyttene.
Det må sendes ny innkalling til medlemmene. Følgende forhold må vurderes:
- Begrense deltakelse til medlemmer av foreningen. Dette er også i tråd med vedtektene,
men har tidligere vært lempelig håndtert. Medlemskapet er personlig og ikke knyttet til
hytte. Dersom to personer er oppført på ett medlemskap bes kun ett medlem om å møte og
de har uansett kun én stemme.
- Det bes om påmelding til årsmøtet?
- Fremmøte registreres på stedet.
- Det legges opp til minst én meter avstand.
- Deltakere oppfordres til å ta med egne stoler.
- Alle bes vaske hendene før fremmøte og personer med symptomer på luftveisinfeksjon bes
om ikke å møte.
- Det settes opp automater for hånddesinfisering.
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Styret bør også drøfte/avklare følgende sider ved gjennomføring av årsmøtet:
- Konstituering (valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen)
- Presentasjoner (historiske Buvasstølan, Nettilknytning, resultat av spørreundersøkelse om
våre tilstelninger/aktiviter?).
- Samkjøring med veglagets årsmøte? Rekkefølge? Kontroll med deltakelse?
Vedtak:
- Medlemmer innkalles til årsmøte 18. juli kl. 11 ved servicebygget.
- Det gjennomføres nødvendige smitteverntiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger og
som skissert i saksfremlegget med unntak av at det ikke legges opp til forhåndspåmelding.
Det orienteres om dette i innkallingen.
- Presentasjon av historiske Buvasstølen foreslås lagt til annen sosial sammenkomst.
- Gjennomføringen avklares og samkjøres med veglaget. Det anbefales å ta veglagets
årsmøte først.
- Sjur kontakter Røde Kors for leie av telt i tilfelle av dårlig vær.
Sak 8/20: ÅRSMELDING 2019 OG ÅRSMØTESAKER
Utkast til årsmeldingen er vedlagt innkallingen.
Styret må ta stilling til de forslag som anbefales lagt frem for årsmøtet. Herunder sakene om
nettilknytning og om retningsskive på Vardefjell. Styret bør drøfte videre løp i saken om
nettilknytning bl.a. med bakgrunn i resultatene av spørreundersøkelsen som ble sendt våre
medlemmer sammen med møteinnkallingen. Herunder hvordan dette skal presenteres på årsmøtet
og hvordan resultatet av disse kan påvirke styrets anbefalinger overfor årsmøtet.
Orientering om aktivitetene for hele 2019 er gitt i utkast til årsmelding. I tidligere år har det i
vedlegg til årsmeldingen vært redegjort mer detaljert for aktivitetene i den enkelt komité samt gitt
en oversikt over de ulike komitéers medlemmer og oppgaver. Det anbefales å ikke ta dette med i
årsmeldingen for 2019 da oppsettet for årsmeldingen nå i stor grad dekker de ulike komitéenes
arbeid, og da det kan bli en del endringer av inndeling og sammensetning av komitéer som
resultatet av spørreundersøkelsen som ble sendt våre medlemmer sammen med innkallingen til
årsmøtet (se sak 4/20).
Vedtak:
Årsmeldingen justeres i tråd med diskusjonen på møtet. Nytt utkast utarbeides og sendes styret for
kommentar og godkjenning før utsending/utlegging på hjemmesiden vår. Årsmeldingen med
saksunderlag til årsmøtet, legges ut på www.buvatn.no og Facebook senest en uke før årsmøtet.
Styret anbefaler overfor årsmøtet at foreningen ikke bør spille en aktiv rolle i det videre arbeidet
med nettilknytning.
Sak 9/20: BUDSJETT 2020
Utkast til budsjett med kommentarer er vedlagt innkallingen.
Vedtak:
Styret vedtok å anbefale årsmøtet å godkjenne budsjett for 2020 med følgende rammer:
Utgifter ca. kr 300 000,Inntekter ca. kr 350 000,Avsetning til ny maskin: ca. kr. 50 000,Årskontingenten for 2021 foreslås til kr. 1000,-
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Det er noe usikkerhet rundt eventuell avkortning pga elde på frestrommel i forsikringssaken.
Budsjettet justeres eventuelt for dette.
Det kjøpes inn batteridrevet vinkelsliper som skal ligge i løypemaskinen (Ansvar: Sjur)
Sak 10/20: ÅRSKALENDER 2020/2021
Utkast til årskalender 2020/21 ligger vedlagt utkast til årsmelding. Nytt er endring av tidspunkt for
årsmøtet fra kl. 14:00 til 11:30 skjærtorsdag. Ny årskalender må trykkes og henges opp på våre
informasjonstavler.
Styret må bl.a. drøfte/avklare hva som skal gjennomføres av dugnader og sommerfest i 2020 sett i
lys av Covid-19 pandemien.
Vedtak:
Styret godkjente årskalender 2020/2021. Den legges frem for årsmøtet (informasjon).
Sommerdugnaden 2020 gjennomføres som planlagt 6. juni, jfr. sak 11/20.
Styret, som «ansvarlig arrangør» ihht. smittevernreglene, mener at årets sommerfest vanskelig kan
gjennomføres på en god måte innenfor rammene av myndighetenes nåværende retningslinjer.
Tomas avklarer eventuelt arrangement i samråd med festkomitéen/Tove frem mot sommeren sett i
lys av utviklingen av koronapandemien.
Sak 11/20: AKTIVITETER– ORIENTERINGER
Under gis en kort oppsummering av utførte aktiviteter siden forrige ordinære styremøte 4.10.2018.
På møtet gjennomgås og oppdateres oppgaveliste (se vedlegg).
1. Festkomitéen
a. Leder av komitéen har meddelt styreleder at hun ønsker avløsning som leder.
b. Komitéen stod for servering og grilling i forbindelse med høstdugnaden
2. Løypemaskin og servicebygg
a. Det har oppstått betydelig skader på løypemaskinen i vinter. Det er opprettet og
godkjent forsikringssak. Dette omfatter ødelagt frestrommel, ødelagt belte og
belteribber samt karosseriskader på den ene siden som følge av løsnete
belteribber. Foreningen har kaskoforsikring med egenandel på kr. 7000.
b. Det ene beltet ble kjørt av inne ved Knutstjern i vinterferien. Takket være god og
kyndig hjelp fra leder av Nesfjellet alpinsenter, Tom Erik Finnerud, og vår
trofaste sponsor Tølleiv Skulasjon med gravemaskin, fikk vi beltet på plass i
løpet av et par dager. Løypene ble i mellomtiden kjørt med scooter i samarbeid
med våre naboforeninger.
3. Løyper og løypekjøring
a. Løypa mellom Blingsmo og Storemyr ble utbedret (skråterreng planert ut) på
høstdugnaden
b. Ny trasé for skiløypa mellom Blingsmo og Bagnsvegen ble klargjort på
høstdugnaden. Gjenstår ei bru/klopp.
c. Avtalen om kjøring av Eventyrløypa i Liemarka sier at Liemarka Vel skal kjøre
sin del av løypa før helg i partallsuker mellom jul og vinterferien. For dette
godtgjøres de med kr 1100 per gang. Pga snøforholdene og maskinhavari ble det
i år noen endringer i dette:
- I uke 1 ble det ikke kjørt løyper pga mye is og vind og lite snø gjennom uka.
- BSLL kjørte for LMV i uke 2 etter avtale med Oddvar Lie
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- BSLL kjørte for LMV i uke 4 etter avtale med Oddvar Lie (isete løyper)
- Pga maskinhavari siste vinterferieuke, kjørte LMV Eventyrløypa for BSLL
mandag 24. februar (vinterferien).
4. Buvatn Brygge
a. Vinteropplag for båtene og brygger ble gjennomført på høstdugnaden.
b. Det er kjøpt inn grus som skal benyttes som underlag for sol-/danseplatting. Den
ble transportert inn i høst og mellomlagret på parkeringsplassen.
c. Bjørnar har i samråd med HallingdalTrykk laget info-oppslag om bruk av båter
og anlegget. Skiltet settes opp før sommersesongen.
5. Dugnader
a. Følgende oppgaver ble utført på høstdugnaden der ca. 30 stk. stilte opp:
i. Klargjort Buvatn Brygge for vinteren
ii. Ryddet og brente einer på vollen
iii. Rydding av trær og brenning av kvist på Blingsmovollen
iv. Utbedring av skiløypa mellom Blingsmo og Stormyr og mellom Blingsmo
og Bagnsvegen
v. Felt trær og brent kvist i sving på Valdreslivegen.
vi. Merket opp trasé for trillesti for sykkel mellom Valdreslie og Bekkjeset
som forberedelse til rydding til våren
vii. Stikking av skiløypetrasé inn til Vassfarhuken ved Andersentjern
viii. Service på løypemaskin
6. Sponsorer – tilskudd.
a. Nes kommune har økt sine årlige tilskudd for løypekjøring i Nes Østmark fra kr.
80 000,- til kr. 100 000,- per år. Gjelder fom. 2019.
b. Ihht. tidligere muntlig avtale skal grasrotmidlene som kommer inn på vår konto
fordeles mellom de fire samarbeidende foreningene i Nes Østmark. Det har vært
en betydelig økning av disse midlene de siste to årene (tredobling). Inntektene for
2019 på vel kr. 30 000 ble først fordelt i februar 2020. Fordeling ble gjort i
forhold til medlemstallene. Ca. 1/3 tilfaller BSLL. Styreleder har vært i kontakt
med naboforeningen og bedt om synspunkter på alternativer for videreføring av
denne ordningen. Enten øke markedsføringen i naboforeningene for å få flere
grasrotgivere eller opprette hver sin grasrotkonto hos Norsk Tipping. Se sak 5/20.
c. Retningsskive på Vardefjell: Styreleder har innhentet tillatelse fra kommunen
som grunneier og som plan-/bygningsmyndighet. Det er også innhentet tilbud fra
leverandør. Kostnaden for komplett skive i metall med metallsokkel vil kunne bli
kr 72 000,- + mva. Styreleder vil i løpet av mai søke Sparebankstiftelsen
Hallingdal om tilskudd på kr 90 000,- til prosjektet. Jfr. vedtak i sak 23/19 på
styremøtet 4.10.2019. Saken behandles på årsmøtet.
7. Merkegruppa. Sti- og løypemerking og rydding.
a. Det er laget en oversikt over behov for nye skilt. Dette vil bli bestilt fra Fjellform
i løpet av mai.
8. Bedre mobildekning – Ny mobilmast i Liemarka
a. Ny mobilmast på Øyvassfjellet ble satt i drift 30. januar. Dette har gitt markert
bedre mobildekning for store deler av Nes Østmark. Det gjelder også mange
Buvasstølan sti- og løypelag | c/o Vassfarvegen 54, 3540 Nesbyen | www.buvatn.no | post@buvatn.no | orgnr: 912 352 757 | bank: 2351.74.43700

abonnenter i vårt område som ligger slik til at de har brukbar sikt mot masta.
Foreløpig er det bare Telenor som har sender i masten. Masta er klargjort for
flere leverandører. Telia har denne på sin vurderingsliste, men er avhengig av at
de finner god økonomi i dette.
9. DNT-hytte
a. DNT- Drammen og omegn har nå inngått avtale om leie av hytte ved
Røggin/Bekkjeset. Informasjon om dette er lagt ut på Facebook
10. Informasjon – WEB.
a. WEB-kamera Valdresli er demontert og mobilabonnement sagt opp
b. Stein Erik Opheim har overtatt som WEB ansvarlig etter Frode Krogstad som har
gjort en flott jobb i de årene han har hatt ansvaret for dette.
c. Det er etablert en lukket gruppe på Facebook for hytteeiere i området
Buvasstølan og Valdreslie. Her er det da mulig for medlemmer av gruppa å dele
informasjon om området; legge ut egne saker og bilder. Dette er et fint
supplement til foreningens side som jo er begrenset til informasjon fra foreningen
der kun noen få redaktører har skriveadgang.
11. Historiske Buvasstølan
a. Annar Skjegstad og Tove Klevjer har lagt ned en betydelig innsats for å samle
inn og legge til rette informasjon om «De 12 opprinnelige Buvasstølan».
Hallingtaltrykk benyttes som rådgiver/tilrettelegger, og det er laget prototyper på
informasjonstavler for hver støl og for hovedtavle på vollen. Facebook er
benyttet til informasjon og for å etterspørre opplysninger. Responsen har vært
god. Det er tett samarbeid med Nesbyen historielag, Nesbyen bibliotek og
muséet.
12. Oppgavelisten – Status og oppdatering (se vedlegg)
a. Gjennomgås på møtet.
Vedtak (sak 11/20): Styret tok statusgjennomgangen til orientering og er enig i fremlagte
vurderinger/anbefalinger. Det er behov for å oppdatere informasjonen på hjemmesiden vår
(Ansvar: Styreleder og Stein Erik). Oppgavelisten oppdateres i tråd med dette og legges ved
protokollen fra møtet.
Sak 12/20: DUGNADEN 6. JUNI 2020
Vedtak:
Planlagt dugnad 6. juni gjennomføres innenfor rammen av myndighetenes retningslinjer med
hensyn på koronapandemien. Foreløpig oversikt over aktiviteter med aksjonspunkter:
- Klargjøre Buvatn brygge for sommeren.
o Bjørnar anskaffer fenderlister til bryggene og nytt feste akter på «Fingar»?
- Kombinert danse-/solplatting på Buvatn Brygge.
o Tomas tar med gravemaskin.
o Sjur anskaffer materialer i samråd med Tomas. Kfr. Torodd om evt. sponsing.
- Så til nedkjøringen bak servicebygget mot Blingsmo (adkomsten for løypemaskin).
o Sjur tar med/anskaffer egnet grasfrøblanding
- Rydde sykkellinken Valdreslie-Bekkjeset.
o Magne kfr. Liv Marit om å lede dette (merket traséen høsten 2019)
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-

o Behov for motorsager
Evt. steinsetting for kryssing av Valdreslibekken mot Andersentjern
o Utsette til vannet blir varmere.

Det er behov for å legge metallbeslag på toppen av hovedtavla ved Langevatn. Tomas kontakter
vår sponsor Blikkenslager Raymond Pedersen
Sak 13/20: LØYPEMASKIN OG LØYPEKJØRING
Vi har hatt noen uhell med omfattende skader på løypemaskinen. Det er vanskelig å unngå at det
skjer noen uhell og skader. Men kan vi redusere risikoen for at skader skal skje og eventuelt
begrense skadeomfanget ved bedre opplæring/trening eller andre tiltak? Saken ble drøftet.
Vedtak:
Nytt styre bør gjennomføre en evaluering sammen med løypekjørerne og legge en skade/risikoreduserende plan. Ansvar: Tomas og Sjur.
Sak 14/20: NESTE STYREMØTER
Vedtak:
Styremøte holdes fredag 2. oktober 2020 på hytta hos Tomas.
Nytt styre bør straks etter årsmøtet avklare øvrige møtetidspunkt og møtehyppighet.

Ås, 25. mai 2020
Magne Maurset
Styreleder
Vedlegg:
• Sammenstilling av årsregnskap 2019 og forslag til budsjett for 2020
• Oppgaveliste oppdatert 25.5.2020
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Regnskap 2019 og forslag til budsjett 2020:

INNTEKTER:
Inntekter
Utgifter
Beholdning 1.januar
Medlemskontintent
98 000
Sponsorinntekter
18 000
Hugarhaugrennet
28 201
Arrangement Buvatn Brygge
5 750
Grasrotmidler
30 995
Turkart Nes Øsmark - salg av
3 630
Div. inntekter
1 697
Renteinntekter
1 285
Tilskudd:
Tilskudd til retningsskive Vardefjell
Nes kommune - Eventyrløypa
100 000
NØSL - Tilskudd løypekjøring
17 000
Sparebankstiftelsen Hallingdal - løypekjøring
6 480
UTGIFTER:
Hugarhaugrennet, premier. Akekonk. etc.
12 363
Arrangement Buvatn Brygge
13 217
Serviceanlegget
2 929
Buvatn Brygge
7 315
Drift av løyper (inkl. diesel)
78 214
Retningsskive Vardefjell
Løypemaskin- Reparasjon / vedlikehold
20 818
Kontorrekvisita
EDB, telekostnader og WEB kamaeraer
19 870
Gapahuker (Andersentjern)
3 887
Markedsføring, inkl. skisporet.no
8 870
Skilt, inkl. historiske Buvasstølan
Porto
925
Forsikring
11 144
Gebyrer
410
Diverse utgifter
4 583
SUM inntekter/utgifter
311038
184543
Overskudd
Beholdning pr. 31.12
207897

126494
334391

Inntekter
102 000
25 000
10 000
1 000
1 500
90 000
100 000
17 000
7 000

353 500

Utgifter

10 000

Beholdning
334 391

Avtalt kr 20' + 5' for 2019 betalt jan. 2020

Inkl. utbetaling til naboforeninger feb. 2020

Søknad sendt 5/2020?

Forutsatt tilskudd
Egenandel kr 7000 på forsikringskade

Disponibelt for styret

HT sponse dette?
Hva med brev nettilknytning

Avlyse i 2020? Problemer avstandskrav?
Innrede kontor + vinkelsliper (batteri)
Materialer? Fenderlister?

1 000
10 000
8 000
5 000
80 000
90 000
30 000

Er dette riktig nivå. Kr 30000 i 2018
10 000
4 000
1 000
12 000
500
20 000
301 500

20 000

52 000
386 391

-
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Oppgaveliste pr. 25.5.2020:
OPPGAVE:
Utkast til brev til medlemene i BSLL med oversikt over oppgaver der vi
trenger ressurser, oppfordring til å sette seg på telefonliste og
markedsundersøkelse om hva foreningen bør prioritere av aktiviteter.
Nettilknytning: Avgrense område i samråd med NØSL og Thoenmarka
Hyttevelforening. Anmode kommunen om bistand til adresselister. Sjekke ut
alternativ tilknytning mot Sør-Aurdal. Vurdere nedsettelse av komité for
videreføring. Lage informasjonsbrev i samråd med styret og naboforeningene
og sende dette ut i hht adressatliste når denne er klar.
Avklare med Frode Krogstad opprettelse av egen epostadresse for regnskap.
regnskap@buvatn.no
Demontere WEB-kamera Valdreslie og si opp tilhørende teleabonnement
Purre manglende innbetalt medlemskontingent 2019. Avskrive utestående
fordringer fra tidligere år.
Oppdatere medlemslisten i exel. Innhente epostadresser der det mangler
Anskaffe belteribber til løypemaskinen
Sjekkliste for kjøring samt vedlikehold og klargjøring av løypemaskin

SAK:

ANSVAR:
FRIST:
Utført: STATUS 25. mai 2020
Bjørnar i samråd
Sendt ut sammen med
13/2019,
med resten av
innkalling til årsmøtet 2020
24/2019
styret
31.12.2019
x
Informasjonsnotat og
spørreundersøkelse til
medlemmer tført mars/apr
14/2019,
2020. innhentet oversikt og
23/2019 pkt. B Magne
01.05.2020
x
alle hjemmelshavere.
25/2019

Magne

24/2019

Sjur

02.12.2019
10.11.2019

25/2019

Tage

01.12.2019

24/2019
24/2019

Tage
Tomas

01.12.2019
01.12.2019

13/17 nr. 3 og
Tomas
20/17 nr. 4 e.

01.11.2018

08/19 nr. 4,
Buvatn Brygge: sette opp skilt ved bryggene om bruk av båter,
16/2019,
kontaktinformasjon, ønske om bistand til å tømme for vann mm. Fenderlister
24/2019
bryggene. Fast "oppsynsperson" som er ofte på hytta eller bor i nærområdet?
Ferdigstille benker i Vassfarhuken. Vurdere sauesikring.
23/2019 pkt.F
Lage nye årskalendere og sponsorplakater til oppslagstavlene. Hallingdal
Trykk
24/2019
Oppdatere turbeskrivelsen under NTN i UT.no for tur i Vardefjellområdet
15/2019
Utarbeide informasjonsplakater til gapahukene med bl.a. opplysninger om
23/2019 pkt.F
sponsorerer, bruken, BSLL og hvordan laget kan støttes og kontaktes.
Sikteskive Vardefjell: Sjekke ut behovet/muligheter for, samt eventuelt søke
om, kommunal og grunneiers tillatelse og ulike tilskudd.
23/2019 pkt.E
Protokoll
Planlegge sykkellink i tråd med årsmøtevedtak 29.3.2018 og som beskrevet i årsmøte 2018
årsmelding til årsmøtet 2019. Trasé ryddes på dugnad 2020 og deretter
+ 16/18 nr. 5 +
utlegging av klopper, utjevning/fjerning av stein for håndt (ikke maskinbruk). 8/19 nr. 9 +
23/2019 pkt. C
Oppsummere spørreundersøkelse om arrangementer og ressursliste. Fordele 4/2020+ 13 og
til komitéleder. Involvere de som har meldt sin interesse
24/2019

x
x
x
x
x

x

Bjørnar
Magne

15.06.2019
01.10.2020

Magne
Magne

01.09.2020
01.09.2020

Magne

01.08.2020

Magne

01.07.2020

Utført høsten 2019

Utført og skiftet.
Tomas overtatt fra Sjur.
Utkast ble lagt frem på
styremøtet mars 2019
En fenderlist montert juni
2019. Behov for flere. Skilt
ble produsert av HT i mai -20

Har fått kommunal tillatelse.
Tilbud innhentet.

Magne

01.07.2020

Ble befart og avklart med
grunneier i Nes sommeren
2019. Merket med bånd
oktober 2019.

Magne

01.07.2020

Undersøkelse utført vår -20

Magne
Magne
Sjur

31.12.2019

Sjur

01.07.2020

24/2019

Sjur

01.07.2020

10 stoler kjøpt inn vår 2020

6/2020.

01.07.2020

I tilfelle regnvær.

Utbedring av Eventyrløypa langs nordsiden av Langevatn. Eventuelt
kombinert med mulighet for sykling (rundløype om Langevasstølan)
20/17 nr. 3 i
Oppdatere og rydde hjemmesiden vår. Fjerne utdatert innhold og oppdatere
10/2020.
sponsoroversikt etc.

Sjur
Sjur i samråd
med Tomas og
Kai
Stein Erik og
styreleder

Sende fakturaer til sponsorer ihht avtaleoversikt fra Magne

25/2019

Tage

01.09.2020

Utbedre terreng i ny trasé i Mompedalsløypa med maskin.

20/17 nr. 3 f
Tomas
16/18 nr. 2 og
årsmelding
2018, 26/2019 Tomas

Avklare med eierne av fjellstua om BSLL sin bruk og hvordan foreningen
bedre kan bidra.
Ny skiløypeskilt tilpasset omlegging av skiløypen over vollen
Kjøpe inn batteridrevet vinkelsliper til løypemaskinen

13/2019,
24/2019
8/2020.

Sjekk opp mulighet for temperaturdata vist på bilder fra WEB kamera Buvatn. 24/2019
Anskaffe hyller i "kontoret" , klappstoler/stablestoler til servicebygget og
ekstra bensinkanner til aggregatet.
Booke/leie telt til årsmøtet 18.7.2020 hos Røde Kors

Lage en "danse-/solplatting" på Buvatn Brygge.
Montere beslag på toppen av informasjonstavla ved Langevatn. Kontakt
blikkenslager Raymond Pedersen
Ealuering av løypekjøringen og maskinhåndtering sammen med
løypekjørerne. Skade- og risikoreduserende plan. Kurs?

24/2019
16/2019+12/2
020
13/17 nr. 9,
Utarbeide informasjon om bruken av området i tidligere tider med oppslag på
20/17 nr. 13,
tavler og på buvatn.no. Kfr. Annar Skjegstad, Frode og Hallingdal Trykk (Kjetil)
24/2019
Handlingsplan
2018-2019
Nytt og større aggregat til servicebygget
+17/18

Tomas
Tomas i samråd
med Sjur
Tove i samråd
med Annar og
Magne

Er tatt opp med ene eier som
avklarer og melder tilbake.
Avvente. Revurdere behov

01.10.2020

01.07.2020
01.10.2020
Fakturaer for 2020 sendes
ca. august 2020

01.10.2020

15.07.2020
01.07.2020

I samråd med Bjørnar og
Magne. Grus anskaffet
høsten 2019.
Blikkenslager ble kontaktet
5.10. Ta ny kontakt

01.12.2020
Tavle BB satt opp. Oppslag
buvatn.no. Jobbes med
stølsoversikt.

Utsatt inntil videre

Buvasstølan sti- og løypelag | c/o Vassfarvegen 54, 3540 Nesbyen | www.buvatn.no | post@buvatn.no | orgnr: 912 352 757 | bank: 2351.74.43700

