
Steinset Økteren Vel 
 

Møtereferat  
 

Emne: Styremøte  Referanse:   

Møtedato: 01.12.2011  Leder:  Øystein Sørbø  

Klokkeslett: 1900-2100 Referent:  Torgrim Redalen  

Sted: Drammen Travbane  Utgivelsesdato:  05.12.2011  

Deltakere: Øystein Sørbø (leder)  

Tom Opsahl (kasserer) 

Torgrim Redalen (sekretær) 

Jan-Aksel Svea (leder 
løypekomite) 

Gunnar Kirkevollen (leder 
veikomité)  

Hans R. Bakken (Varamedlem, 
Webb-ansvarlig) 

 

Distribusjon:  Alle deltakere 

 

 
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig 

1 Referat fra forrige møte 
-Godkjent 

 

2 Protokoll fra generalforsamlingen i Steinset Økteren Vel 

-Pkt 1, antall rettes til 18 stk fremmøtte. Pkt. 7: Det ble foreslått en dugnad på 

vedlikehold av bruene. Flere sa seg villig til å delta. Navn er ikke registrert med mindre 

Ellen har notater på dette. Leder undersøker med Ellen og kompletterer. Ellers godkjent. 

ØS 

3 Protokoll fra generalforsamlingen i Steinset Økteren Andelslag 

-Godkjent 

 

4 Innbetaling av avgift “hengelås m.m” 
-Betaling for vedlikehold av Trollstien purret. Det sendes ut krav fra kasserer på avgift av 

hengelås til hytteeiere i Trollstien. 

TO 

5 Innbetaling av medlemskontingent 
-Krav sendes ut fra kasserer. 

TO 

6 Innbetaling av brøyteavgift. 
-Krav sendes ut fra kasserer, alt samlet. 

TO 

7 Planlegging av videre arbeid 
-Påskeskirenn, spørre Ellen. En fra styret bør delta. 

ØS 

8 Nettsted – hva nå! 
-Ellen blir spurt om å drifte eksisterende nettsted. Hans Roar har sjekket rundt om 
etablering av nytt nettsted. Har sett på andre velforeningers nettsteder. 

HRB 

9 Eventuelt 
-Mottatt penger fra Borgegrenda Løypelag for dekning av stolper. 

 

 



 

-Mottatt bekreftelse på dekning av 14 skilter fra Turistkontoret, med hjelp fra 

Nore og Uvdal kommune. 

 

-Eggedalsveien, bør sende brev om dårlig standard på vegen til Nore og Uvdal 

kommune. Sekretær lager et brev om dette. Hans Roar sender over bilder som 

vedlegg og kontakter på Eggedalssiden med samme interesse. Leder sender over 

tidligere korrespondanse. 

 

-Fiberkabel. Leder har vært i kontakt med Numedalnett/Farmen. Må ha et 

prosjekt ala strømprosjektet. Trenger ca. 10-15, og da vil det koste 10-15000.- pr 

stk. HRB sier at det er fiberkabel fram til nedre trafostasjon, slik Nore Energi 

informere han om. Leder sjekker med Johnny om dette. 

 

-Som vår representant til Borgegrenda løypelag blir Jan Aksel Svea. Hans Roar 

informerer løypelaget. 

 

-Sende en blomsterhilsen til de som trådte ut av styret sist år. 

 

-Be Ellen legge ut en julehilsen på hjemmesiden. 

 

 

 

 

TR 

HRB 

ØS 

 

 

 

ØS 

 

 

 

 

HRB 

 

 

ØS? 

 

ØS 

 
Neste møte: 15. februar 2011. 

 

 
 

  

Øystein Sørbø 
Leder 

Tom Opsahl 
Kassere 

Torgrim Redalen 
Sekretær 

 

 
 

  

Gunnar Kirkevollen 
Leder veikomite 

Jan Aksel Svea 
Leder løypekomite 

Hans Roar Bakken 
Varamedlem, Webbansv. 

 


