Buvatn, 2.10.2020

Protokoll fra styremøte i Buvasstølan Sti- og løypelag
Tid: Fredag 2 okt. kl. 1900
Sted: Konglebu
Deltakere: Tove Klevjer, Randi Flesland, Sjur Bidne, Tomas Hansén, Tage Lundberg, Bjørnar
Gilberg, Magne Maurset.
Protokollen blir sendt til: Styret, Stein Erik Opheim (for utlegging på www.buvatn.no)
Sak 15/20: GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Vedtak:
Styret godkjente innkalling og dagsorden.
Sak 16/20: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 23. mai 2020.
Protokoll fra møtet 23 mai ble sendt styremedlemmene på epost 30 mai. Protokoll er lagt ut på
hjemmesiden Buvatn.no. Protokollen er godkjent.
Sak 17/20. Konstituering av styret.
Velkommen til nytt styremedlem Randi Flesland! Takk til Magne som har vært styreleder
og går inn som styremedlem! Brønnøysundregisteret er oppdatert.
Det nye styret konstituerte seg selv og fordelte nødvendige oppgaver og ansvarsområder
Tomas:
Tage:
Tove:
Bjørnar:
Sjur:
Magne:

Randi:

Styreleder, dugnadsorganisator, sponsor oppfølging, søknader, ressurs oppfølging
løypekjøring
Økonomi
Styrets koordinator for sosial/arrangement, Historiske Buvasstølan, Ressursperson,
Facebook ansvarlig (administrator)
Ressursperson Buvatn brygge
Maskingarasje, løypemaskin og løypekjøring
Ressursperson, installasjoner (gapahuker), bindeledd til merkegruppa, oppfølging
naboforeninger ift løypekjøring , ansvar for løypeoppdateringene og sponsorene
våre i eget album på Facebook
Sekretær

Sak 18/20: Status økonomi
Tage ga en kort gjennomgang av den økonomiske situasjonen. Vi er på budsjett. Gitt prognosen
for året, vil det bli 50 000 kr i overskudd til å legge til fondet for fremtidige investeringer.
Sak 19/20 Sosialgruppa/arrangement gruppa
Spørreundersøkelsen blant medlemmene om hvem som vil bidra har heldigvis båret frukter. Vi har
fått flere som vil være med her. Tove er styrets koordinator. Styret ønsker å dele ansvaret for de
sosiale arrangementene i 3 deler:
- Hugarhaugrennet
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-

Dugnader, den sosiale delen/bespisning
Fester, f.eks. sommerfesten

Tove lager et første forslag til oversikt over hva ansvaret for de enkelte aktivitetene innebærer.
Tomas bidrar til å lage endelig aktivitetsliste. Listen vil være ferdig innen utgangen av året.
Tomas og Tove inviterer de som har meldt interesse til møte, sannsynligvis i vinterferien februar
2021. Hensikten med møtet er å bli enig om hvem som får ansvar for hva, og hvordan man kan få
med enda litt flere på laget der det trenges.
Sak 20/20: Fjellstua
Alle i BSSL setter utrolig pris på å få møtes på Fjellstua. Samtidig ser vi at det kan være krevende
for eierne å hele tiden stille opp for oss. Styret jobber med å få til en avtale om bruk av Fjellstua
mot tilbud om gjenytelse.
Sak 21/20: Strøm i løypemaskingarasjen
Dersom det kommer strøm til området, er dette av interesse for garasjen både ut ifra praktiske og
økonomiske grunner, men også av miljøhensyn. Styret vurderer mulighetene for å få til et gunstig
tilbud. Det vil være aktuelt med forespørsel om sponsing.
Sak 22/20: Historiske Buvasstølan
Tove redegjorde for status og fremdrift. Annar Skjegstad er primus motor i dette. Det er nå samlet
inn bilder fra 12 seter støler. Det er fortsatt interesse for flere bilder, så hvis noen har noe på lur,
vennligst send inn. Målet er å få lagt ut det hele digitalt for enkel tilgang for alle. Det leses i disse
dager korrektur på 5 av de 12 stølstavlene, samt hoved tavlen. Tavlene vil bli satt opp fortløpende
så fort telen går i bakken.
Sak 23/20 Status Løypemaskin/løypekjøring til vinteren
Sjur ga en oppdatering om status. Løypemaskinen er til reparasjon, og vil være klar til sesongen.
En del mer vedlikehold kreves nå når maskinen er så gammel.
Tomas og Sjur vil holde oppstartsmøte med løypekjørerne.
Turnusplan for sesongen vil bli etablert.
Magne opprettholder sin rutine med ukentlig kvalitetssikring med naboforeningene om kjøring.
Tomas kontakter Erik Engebretsen om å få stukket ut løypa på Langevassåsen.
Garasjen trenger et lite kjøkken. Tove og Sjur er ansvarlig for dette.
Sjur, som er ansvarlig her, oppretter en Messenger-gruppe for alle løypekjørerne og legger til
Tove og Magne. Dette vil gjøre det enklere å kommunisere/-holde hverandre oppdatert på
løypestatus/kjøring/turnus. Her kan da hver enkelt løypekjører også legge inn bilder, slik at de som
jobber på Facebook enkelt kan plukke bilder derfra (selvfølgelig skal eier av bildet krediteres).
Sak 24/20: ÅRSKALENDER 2020/2021
Gammel info henger fortsatt oppe på tavlene våre. Det vil bli satt opp ny informasjon som gjelder
2021 og frem til og med påsken 2022. Nye sponsorplakater vil også bli satt opp.
Ansvarlig: Magne.
Sak 25/20 Oppfølging av sponsorer og kontrakter
Vi har 4 sponsorer. Det jobbes med å få en ny. Hvis noen av BSSL medlemmene har flere de kan
spørre, er det særdeles velkomment. Ansvarlig: Tomas.
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Sak 26/20: Avslag sikteskive
Vår søknad om penger til Sparebank 1 stiftelsen ble dessverre avslått.
Vi sjekker om andre kan sponse oss. Ansvarlig: Randi
Sak 27/20: Høring tomteutvikling i området
Etter at kommunen har åpnet for detaljregulering av flere hyttetomter i området vårt, har flere
grunneiere startet sitt planarbeid. Knut Svenkerud med flere har gjennomført hogst av et stort
område langs Buvatn, og de har planer for ca 50 hyttetomter. BSSL er høringspart. Liv Marit
Engene har skrevet et positivt svar på vegne av BSSL der flere hytter ønskes velkommen, men der
det også er forventet at våre stier og løypetraseer tas hensyn til. Høringssvaret vårt vil legges ut i
sin helhet. Vi håper grunneierne vil markedsføre medlemskap i BSSL.
Styret hadde også en liten refleksjon rundt at grunneierne bør bidra noe til BSSL for hver tomt de
får solgt. Det er jo ikke tvil om at arbeidet i vår regi skaper økt verdi for området, herunder
skiløyper, stier og Buvatn Brygge. Men, dette er ikke en del av høringen, men må forhandles
direkte med grunneierne.

Sak 28/20: NESTE STYREMØTER
Vintermøte - lørdag 27.februar 2021
Vårmøte - fredag 11.juni 2021 (dugnad lørdag 12.juni)
Høstmøte - fredag 8.oktober 2021 (dugnad lørdag 9.oktober)
Alle møter er inntil videre planlagt til Buvatn.

Diverse til slutt:
- Merkegruppa: Magne har bedt om avløsning.
-

Dugnad lørdag 3.10, gjennomgang av oppgaver i prioritert rekkefølge (avhengig av
fremmøte):
o Brygga med båter må opp til vinteropplag
o Mompedalsløypa – en del trær må fjernes da den skal legges noe om i ett parti
o Maskingarasjen må ryddes
o Solplatting bygges på Buvatn brygge
o Sykkel-linken bak Valdreslie, stien må ryddes
I ettertid: 31 møtte i tåkeregnet, og alle oppgaver ble gjort 😊. Takk for innsatsen!

-

Facebooksiden – vi trenger flere likes for at våre meldinger skal komme opp høyt nok
i feeden 😊

-

Grasrotandel hos Norsk Tipping – Grasrotandelen bringer inn over 30 000 kr i året
som kommer sti- og løypearbeidet i Nes Østmark til gode. Hvis du eller andre du
kjenner ikke har gitt deres grasrotandel til noen enda – fort dere å melde inn
Buvasstølan sti- og løypelag!
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