REFERAT FRA STYREMØTE I STAVADALEN HYTTEVEL 2. MAI 2012
Møtet ble avholdt i DNB Næringseiendoms lokaler på Granfos, Lysaker
Til stede:
Øyvind Refsahl, mobil 90652258, jens@refsahl.no
Vidar Skoglund, mobil 93403329, viskogl@gmail.com
Irene Kristiansen, mobil 98468270, i.kristiansen51@gmail.com
Anders Aagenæs, mobil 92032720, anders.aagenaes@dnb.no

1. Konstituering
Styrets medlemmer ble valgt på årsmøtet den 5. april.
Vervene i styret ble fordelt slik:
- Styrets leder: Anders Aagenæs
- Kasserer: Øyvind Refsahl
- Løypeansvarlig: Vidar Skoglund
- Dugnad og løyper: Irene Kristiansen
2. Tanker om skiløyper
Styret gikk gjennom sine tanker om løypenettet på Makalaus. Dette gjelder blant annet:
- Løypene på Makalaus-platået kjøres i kommende vinter av brdr. Hermundsplass som i
år
- Traseen bør justeres gjennom Månedalen + en mulig trase rundt Makalaus-toppen
- Traseen til Søndre Fjellstølen bør kjøres opp, og da fortrinnsvis av Vidar Stavedal
- Styret tar kontakt med Vidar Stavedal om slik løypekjøring
Vidar og Irene finner passende dato for gjennomgang av skitraseer neste sesong.
3. Informasjon/markedsføring
Vidar Skoglund tar kontakt med Vidar Stavedal for å få ordnet en lenke fra
www.stavedalen.no til vår nettside.
Styret besluttet å utlyse en enkel konkurranse blant medlemmene for å få forbedret vår
nettside, slik at det inneholder kart, løypeinfo + annen info om velet.
Facebook-siden må oppdateres med løypeinfo av en dedikert person i styret/velet. Dette bør
formaliseres med brdr. Hermundsplass ved at de ringer inn en sms til en i styret etter hver
løypekjøring.
4. Avtaler med Liaåsen Løypelag
Bent Glad Oppi, løypeansvarlig i Liaåsen Løypelag sier at vi ikke bør sette for strenge krav i
forhold til løypekjørerne. Vidar følger opp overfor brdr. Hermundsplass.
5. Skilt
Vi trenger følgende skilt.
a) Pumpehuset: Makalaus
b) Myra: Makalaus
c) Krysset ovenfor Flystøtta: Ormekula + Makalaus (2 skilt??)
d) Toppen av slalombakken: Makalaus + Makalauslia (2 skilt??)

e) Postkassen: Makalaus + Skiheisen + Haraldstølen (?) 2 skilt??
f) Bestill også kartbrett – om mulig.
Vidar hører med Kirsten om veinavn.
6. Dugnad
Avholdes i høstferien. Planlegges av Irene, sammen med resten av styret.
7. Neste styremøte
Neste styremøte avholdes den 12. juni i lokalene til DNB Næringseiendom, Lysaker
Møtet ble hevet.
………………………
Øyvind Refsahl

……………………………… …………………………….
Vidar Skoglund
Irene Kristiansen

………………………………
Anders Aagenæs

