REFERAT FRA STYREMØTE I STAVADALEN HYTTEVEL 10. juni 2013
Møtet ble avholdt hos Din Baker på Høvik
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

Fraværende: Øyvind Refsahl, mobil 90652258, jens@refsahl.no
1. Oppsummering fra årsmøtet – referat, saker som må følges opp
Medlemsliste fra årsmøtet ble gjennomgått og rettet opp.
Referatet ble rettet opp.
Anders legger alle dokumenter ut på nettet.
Anders kontakter Jan Tore Richardsen mht. deltakelse på styremøter (tel. 90058331).
2. Registrering av hyttevelet i Brønnøysund
Anders sa seg villig til å undersøke om og hvordan vi kan få registrert hyttevelet i
Brønnøysundregisteret.
3. Status økonomi – innbetalinger av kontingent og kassabeholdning etter betaling av
løypekjøring.
Øyvind ble oppfordret om å purre på innbetalinger. Han sa på telefon at han kan gjøre det
etter 30. juni.
Kassabeholdning er ca. 65.000,-.
4. Kjøp av løypemaskin – søknad om tilskudd fra kulturdepartementet ++
Vidar gikk gjennom mulig finansiering av prosjektet
- Gjensidige-stiftelsen
- Spillemidler fra kulturdepartementet – håndteres gjennom Norges Skiforbund
- Selge andeler til andelseiere
- Sponsorer fra næringslivet
-

Avklare med Liaåsen – interesse for samarbeid

-

Søke samarbeid med Bagn IL – Rune Larheim + Steinar Skjerve

Vidar innkaller Eilert Olsen i Liaåsen til et møte for å drøfte et mulig samarbeid. Anders deltar
om mulig også i etablering av samarbeidsmodell.
5. Kostnader til brøyting og vedlikehold: Det er kommet spørsmål fra en av hytteeierne knyttet til
kostnader til vedlikehold og brøyting. Styret har diskutert saken, og ønsker en tilbakemelding,
for det første på at det ikke kommer egen regning på vedlikehold, da fakturaen kun lyder på
«brøyting». Videre ønsker vi oversikt over prissetting på kostnadene til veien og kvaliteten på
veien. Vidar Skoglund sender en mail til Vidar Stavedal på vegne av styret.
Oppfølgingssaker fra årsmøtet:
-

Lite kjennskap ved Røde Korshytta om løypene ned fra Søndre og ned til Stavadalen.
Irene finner ut hvem som er kontaktperson for Røde Kors.

