
Steinset Økteren Hytteforening 
 

Møtereferat  
 
Emne: Styremøte  Referanse:   

Møtedato: 2015-03-09 Leder:  Øystein Sørbø  

Klokkeslett: 1900-2100 Referent:  Torgrim Redalen  

Sted: Drammen Travbane  Utgivelsesdato:  2015-03-17 

Deltakere: Øystein Sørbø (leder)  
Lene Burud (kasserer) 
Torgrim Redalen (sekretær) 
Jan-Aksel Svea (leder 
løypekomite) 
Jan Rognerud (leder veikomité)  
Hans R. Bakken (Varamedlem, 
Webbansvarlig)  

Distribusjon:  
 
 
 
 
Forfall 

Alle deltakere 
 

 
 
Sak Beskrivelse Ansvarlig 

1 Referat fra sist møte. Brøyteavtale er oversendt Jan. Protokollene? Web-kamera er 
oppe og fungerer. Søknader om midler fra kommunen ikke ferdig. Blir møte med 
andre løypelag etter påske. Navneforslag på veg er sendt kommunen, men ingen 
avgjørelse enda. 

Sekr. 

2 Påskeskirenn, kopi av forrige år. 
Planlegge som om snøforholdene skulle bli gode nok. holder. Men det vil bli avlyst 
om det blir for lite snø. Planen gjennomgått. Jan tar over Gunnars funksjon.  
 
Hva koster en laminatmaskin? 1000.-Eventuelt at Jan Aksel laminerer. Lage plakat 
med ”Avlyst”. Sende ut innbydelse. 

Øystein 
 
Torgrim 

3 Veilag, hvilke steg tar vi nå? Jan har forfall. Tar dette på neste møte. Jan 

4 Henvendelse ang. oppankring/lagring av båt ved Økteren. Se vedlegg, ”Med båt” 

Link: 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Friluftsliv/Allemannsretten/Aktiviteter-
og-allemannsretten/Med-bat-/ 
Teksten legges på nettsiden, (Hans Roar). Gunnar informeres om dette, (Torgrim). 

 
Hans 
Roar 
Torgrim. 

5 Løypekjøring, status. Mange meninger, mye vind med føyking. Kjøres det på fredag 
kan det føyke igjen på lørdag. Løypelaget vurderer om det kan kjøres på fredag. Se 
skriv om løypenettet. Løypelaget bør se på hvordan kommunisere utad dersom 
værforholdene blir vanskelige. Bruke Facebook eller hytteforeningens hjemmeside. 
En enkel SMS bør sendes fra løypekjørerne til hytteforeningen. 

Jan Aksel 

6 Brøyting, status og kostnader så langt. Tar dette på neste møte. 
 

Jan 

 
 
 

 
 



7 Status bruk av nettsiden og facebook siden vår. Negative kommentarer om 
løypekjøring har kommet fra hytteeiere. Hvordan håndtere vi dette på beste måte? 
Jan Aksel er vår representant i løypelaget. Lage hendvendelsen mest mulig objektiv 
slik at det kommer fram når og hvilke løype som kommenteres. Lage også positive 
meldinger.  

Hans 
Roar 

8 Innbetalinger, status. 4 har ikke betalt brøyteavgift. Medlemskontingent, restanse 
på 4 stk. Purres. Lene 

9 Veiavgift, tidspunkt for innkreving. Vedlikehold Trollstien, sende ut krav, frist i mai. Lene 

10 Brev til Telenor, sendt av Elvestrand Hytteforening, om dekning i vårt område. 
Synspunkter fra styre? Ingen motforestillinger. Øystein 

11 
Eventuelt. Ingen saker. Torgrim 

 
Neste møte: onsdag 20. mai kl. 1900 på Travebanen. 

Veikomiteen avholder møte med brøyterne før styremøte. 

 

 
 

  

Øystein Sørbø 
Leder 

Lene Burud 
Kassere 

Torgrim Redalen 
Sekretær 

 

 
 

  

 Jan Aksel Svea 
Leder løypekomite 

Hans Roar Bakken 
Varamedlem, Webbansv. 

 


