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1.1

3.1

Ansvar / frist

Referat-saker / hengesaker fra tidligere:
2.3 Ny bankforbindelse:
Det vurderes å bytte bank, dersom dette vil gi VTSA bedre økonomiske rammer
enn det vi har i dag.

BP

2.13 Avtaler om løypekjøring og vedlikehold
Lars Lundbakken har sagt seg villig til å holde oppsyn med løypenettet gjennom
vinteren, for å fjerne vegetasjon etc. Det gjøres avtale

BP

Godkjenning av ref fra forrige møte
Ref godkjent, men merknad i pkt 2.7: skal være Kjønås Utmarkslag
Referatet legges ut på hjemmesida.

3.2

Økonomi
Vi har penger på bok, vi er i balanse.
Vi har søkt Ringebu kommune om midler og dekking av utgifter.
Medlems-avgift er sendt ut. Det arbeides med sponsorer og støttespillere.
Forutsatt at innbetaling fra hytte-folket blir på samme nivå som i forrige år, kan
det ventes samme frekvens kjøring denne sesongen.

BP

Avtalen med Ringebu / Fåvang skiklubb reforhandles etter endt sesong.
3.3

Utbetaling til entreprenørene
Fra nå vil styret ha tilsendt månedlig reskontro pr løype-kjører, for å få enklere
oversikt over utbetalinger.

OE

Forslag til vedtak for utbetaling til kjørere for neste sesong er:
Det utbetales et á-konto-beløp i januar, og det gjøres en avregning ved
sesongens slutt; - ikke tidligere enn 01.05.
Denne sesongen brukes til å se på økonomien i kjøre-mønsteret.
3.4

Deltakelse utenfra til styremøter ?
Styremøter skal være forbeholdt Styret.
Styret kan invitere deltakere ved behov. Dersom noen har særlig behov for å

BP
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kunne presentere en sak, kan vedkommende eventuelt bli invitert til å presentere
sin sak ved starten av møtet uten å kunne delta videre under møtet.

3.5
3.6
3.7

Referat fra styremøter vil bli lagt ut på hjemmesida.

BP

Frekvens på løype-kjøring
Kjøreplanen på hjemmesida oppdateres, med noen endringer.

BP

Søknad om motorferdsel
Søknad sendt. Svar ikke mottatt.

BP

Kjøring på 40 cm snø
Grunneiere på strekningen Øvre Lundtjønn – Granhaugen har nå godkjent at det
kan kjøres med snø-scooter og matte før det er 40 cm snø.
Dermed skal det ikke kjøres med stor maskin før snø-mengde er klarert.

3.8

Status innspill fra løypekjørerne
Utsettes til neste møte

3.9

Svartfjellvegen som løype-trase
Løype på vegen er midlertidig godkjent av grunneier.
Sak om flytting av bom er en sak mellom grunneier og Vegselskapet
Flaksjølivegen sameie.

3.10

Status sponsorer
2 sponsorer aktive, 8-10 er under bearbeiding.

BP

Status hjemmeside (ansvarlig Tore Bjørndalen)
Hjemmesida oppdateres. Private mail-adresser og telefonnumre fjernes, og
erstattes med:
post@vtsa.no
håndteres av Ole
regnskap@vtsa.no
håndteres av Bernt

OE
BP

3.11

Som telefon-nummer til VTSA settes Bernt sitt nummer 90 12 37 80
3.12
3.13

3.14

Avtaleforslag til Vegselskapet Flaksjølivegen sameie
Forslaget er gjennomgått. Merknader og kommentarer meldes tilbake

BP

Orientering om Hytteforum
Det kommer eget referat fra møtet, skrevet av kommunen, som legges ut på
hjemmesiden VTSA

BP

Eventuelt
Har fått invitasjon Skiforeningen om Kompetansenettverk. Avventer nærmere
info.
Har fått invitasjon fra Hytteguiden Midt-Gudbrandsdalen. Avventer
Bytte bank ? neste møte

BP
BP
BP
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Tidlig-løype ? Dette foreslås som et prosjekt med f eks med Asgeir Haugstad,
Sindre Spidsberg og Ringebu / Fåvang skiklubb.
Vi må sende ut purring til de som ikke har svart på henvendelse om
grunneieravtale.
Vi må ha svar på om noen ikke vil ha avtale, eventuelt om de ikke er berørt.
Svar kan mottas som mail.
3.15

Neste møte
Ole tenker på dato

Ansvar / frist

JM

BP

