REFERAT FRA STYREMØTE I STAVADALEN HYTTEVEL 21. august 2012
Møtet ble avholdt i DNB Næringseiendoms lokaler på Granfos, Lysaker
Til stede:
Vidar Skoglund, mobil 93403329, viskogl@gmail.com
Irene Kristiansen, mobil 98468270, i.kristiansen51@gmail.com
Anders Aagenæs, mobil 92032720, anders.aagenaes@dnb.no
Øyvind Refsahl, mobil 90652258, jens@refsahl.no

1. Kjøring av løyper
Vidar og Irene har gått en runde på fjellet. De oppsummerte følgene:
 Det kan finnes en trase fra postkassen ned mot myra (mot vest) som ikke blir
så bratt. Vi tester dette på ski i vinter, men kjører ikke noen løyper kommende
sesong.
 Løypa ned mot myra (fra Makalaus) bør følge «gammel» trasé, evnt at vi
kjører begge sporene siden vi også ønsker løype gjennom Månedalen
 Traseen gjennom Månedalen bør også kjøres
 Muligheten for å kjøre en trasé på sydsiden av Makalaus (oppe på platået)
sjekker vi nå i vinter, men dette legges ikke opp som en hovedtrase
Vidar har snakket med Trond Hermundsplass, som bekrefter at de er innstilt på å kjøre
også neste vinter. Det bør lages en fornuftig «kjøreplan» for løypekjørerne.
Traseen mot Søndre Fjellstølen: Vidar Skoglund sjekker med Vidar Stavedal om
kjøring av traseen mot Søndre Fjellstølen.
2. Høstdugnad
Skiltoppsetting: Vi trenger:
 Slegge
 3-5 stk 60 mm impr staur, lengde 2,5 m
 Spett
 Skruer og drill
Rydde følgende traseer:
 Fra postkassen og nedover mot myra mot Liaåsen
 Fra stormyra og mot venstre (dvs. mot sydvest)
Vi vurderer om det skal være dugnad. Dette bestemmes når vi har sett på traseen og behovet.
Vi mailes senest uke 38, dvs. ca. 17. september.
3. Nettsider
Vidar har sendt e-post til Vidar Stavedal, med forslag til opplegg for lenke fra
hjemmesiden til Stavadalen, til hyttevelets nettside. Vidar følger opp.
Invitere til konkurranse for å lage bedre nettside. Alle medlemmer blir invitert til en
konkurranse der de inviterte sender en skisse til hva nettsiden bør inneholde, og
hvordan den driftes og oppdateres. Den som velges, forplikter seg til å lage siden og

drifte den i en periode. Vinner velges av styret. Premie ved utført etablering av ny
hjemmeside: Sesongkort i Stavadalen skisenter. Anders følger opp
Drift av hjemmesiden: Må velges av styret – honorering vil bli vurdert når vi har sett
forslagene og hva de rent praktisk innebærer.
Innmelding av nyheter til nettsiden ble diskutert. Bør «gå av seg selv», og Facebook
er en mulig kanal. Nettsiden til Stavadalen skisenter bør ha ukentlig oppdatering av
vær og føreforhold.
4. Distribusjon av mail/distribusjonsliste – purring m.v.
Øyvind har purret ut fra den purrelisten som er mottatt.
Styret gikk gjennom de som skal purres.
Øyvind purrer på de som ikke er purret allerede. Irene går gjennom listen for å finne
adresser m.v. på de som ikke allerede er purret. Anders sjekker innbetalinger.
Øyvind forbereder utsendelse av faktura i løpet av oktober.
Anders kontakter Vidar Stavedal for å få oversikt over kjøpere/eiere i de nye hyttene
nede i Stavadalen, og sjekker med Vidar at de er pliktige til å være med i hyttevelet.

5. Sosialt
Vi planlegger påskeskirenn renn midt i påsken, avholdt på Myra. Vi planlegger også
felles aften i Makalausbua sammen med Vidar og Mona, med oppstart rett etter at
bakken stenger. Styrets medlemmer vurderer andre sosiale tiltak, og tar gjerne mot
forslag fra medlemmer i velet.
6. Neste styremøte
Neste (frivillige) styremøte avholdes i forbindelse med høstferien/dugnaden. Møtet
etter det fastsettes til 13. november.

Møtet ble hevet.
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