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3.0

Konstituering av styret i Josteins sitt sykefravær
Mjønerud er sykemeldt en lengre periode. I hans fravær ble følgende vedtatt:
Bernt Prøsch fungerer som leder, Tor Skraastad trer inn som styremedlem.

3.1.

Godkjenning av referatet
Referatet godkjent.

3.2

Status økonomi
Har kr 76.000 på konto.

BP

Tilgangen på nye medlemmer er liten. Det gjøres et fremstøt med å lage en
oppdatert brosjyre. Tor lager forslag til en markedsplan for distribusjon.

TS

Referat-saker / hengesaker fra tidligere:
2.4 Arbeidsgruppe nye Vedtekter
Turistbedriftene svarer med sin kandidat før St.Hans. Fra Grunneierlaget stiller
Asgeir Haugstad.
For hytteeierne stiller Fred Nilsen. Leder av gruppa er Knut Grande

KG

3.3

INNKALLES
TIL NESTE
MØTE

2.5 Nye avtaler med løypekjørerne
Istedenfor å lyse ut tjenesten på anbud, er det vedtatt at det innledes forhandlinger
med de eksisterende kjørerne for å oppnå nye avtaler.
Forhandlinger gjennomføres av Tor og Bernt.
BP og TS
Forslag til avtale forhandles innen 01. aug., for styrebehandling 03. aug. og
signering innen 15.aug.
2.10 Nye løypekart, pris etc
Har fått 7 sponsorer til det nye kart-prosjekt, det er plass til 12.

BP

Det innhentes pris på løypekart trykket på «hard plata», for salg, format A2

BP

3.4

Tatt som sak 3.0

3.5

Status tidligløype, brev fra Ola Isum
Dette er et innspill som enhver har rett til å gjøre. Dette berører ikke styrets arbeid,
med den plan vi har.

VTSA
REFERAT styremøte
side 2 av 2
Saknr Tekst

Ansvar / frist

3.6

Søknad Ringebu kommune om resterende løypetilskudd
VTSA har sendt inn rapport til Ringebu Kommune for løypekjøringen 2018/19. Vi BP
forventer å få ca 50 000.
Videre har vi sendt inn en søknad på kr 127 000,- til RK om sommervedlikehold
av løypenettet. Denne blir behandlet på møte i kommunen den 13 juni.
BP

3.7

Rapport til Rondane – Dovre Nasjonalpark
Rapporten er sendt.

3.8

Søknad til RDNS om motorferdsel i Nasjonalparken etter 2020
Det sendes ny søknad for motorferdsel fra 2020.

BP

Eventuelt
Møteplan 2. halvår 2019: forslag vedtatt.

Alle

3.9

Venabygd Grunneierlag vedtok i siste styremøte at avtalen med VTSA skal sies
opp, med virkning fra 10.06.2020. Oppsigelsen er mottatt.
De er innstilt på å reforhandle en ny avtale.

AH og BP

Dugnad for søppel-plukking og «stussing» langs løyper. Det settes ei helg i juli for BP og TS
å gå gjennom løypene, invitasjon sendes ut via Rubic og Hjemmesida.
Det legges opp til grill-kos som avslutning av dagen, f eks på plass på Lundes.

