
Steinset Økteren Hytteforening 
 

Møtereferat  
 
Emne: Styremøte  Referanse:   

Møtedato: 2015-05-20 Leder:  Øystein Sørbø  

Klokkeslett: 1900-2100 Referent:  Torgrim Redalen  

Sted: Drammen Travbane  Utgivelsesdato:  2015-05-28 

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:  Alle deltakere 
 

 
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig 
1 Referat fra sist møte:  

Snakke med grunneier på Fjellset om å benytte ankringssted over natta, 
slik Miljødirektoratet beskriver. Torgrim snakker med Gunnar, og blir enige 
om hvordan forelegge dette for grunneier, Hans Borge. 
Referatet godkjent, 

 
 
Torgrim 

2 Erfaringer fra påskeskirennet. 
Styret var til stede. Bra oppmøte, litt mindre enn sist år. Opplegget 
fungerte. Startnr. må samles inn, egen ansvarlig. Bruke blyanter. 
Ballkast: Treffer for lite, Redusere kastavstand. Forslag på å lage 2 
kaststasjoner. Må kjøpe flere baller og ei bøtte. 
Spørsmålsrunden: Lage flere spørsmål for barna. Be om forslag på vår 
hjemmeside til endring av opplegg, eller gjennomføring.  Hans Roar legger 
ut på net. 

Alle 

3 Erfaringer fra vinterens brøyting samt kostnader. 
Brøytekostnader for sesongen ble om lag kr. 107000.-  
Underskudd dekkes inn fra konto. 418.- for lite pr innbetalt hytteeier. 
Kreves inn forholdsvis slik at vi kommer ajour. Justere brøyteavgiften neste 
sesong med kr. 100 pr. gruppering. 
 
Ny avtale lages med Øyvind. Møte med Øyvind 30. mai. 

Jan 
 
Lene 
 
 
 
Jan. 

4 Oppsummering fra årsmøte i løypelaget. 
Hans Roar deltok. Deltakelse fra de fleste hytteforeninger i området. 
Årsberetning legges ut på vår hjemmeside. 

Hans Roar 



5 Planer for løypekomiteen i sommer.  Rydde trasè fra Økteroset til Sverig 
seter. Jan Aksel 

6 -Vedlikehold av Trollstien. Gjennstående for grusing er vei mot Grønvold, 
mot Hansen, mot Hylset og mot Rustand. Liten stump mot Bakken, vil 
betale. Jan tar kontakt med Dozerdrift for å avtale når dette kan gjøres.  
-Se på bommen, telehiv virker at det er vanskelig å låse.  
-Samle inn brøytepinner.  

Jan 

7 Veilag, fremdriftsplan for gjennomføring. 
Ved nyoppføring av hytter vil det bli slitasje på vegen. Byggherre bør betale 
for å sette veigen tilbake i normal standard. Grunneier deltar i veilaget på 
lik linje.  
Veikomiteen støtter seg på veiloven ift ansvar, bruk og vedlikehold. 

Jan 

8 Dugnader i høst. Dato satt til lørdag 19. september. Brenning av kvist, sette 
ut brøytestikker. Sende ut melding pr. mail og brev. Kjøpe inn 
brøytestikker. Løypekomiteen bestemme kjentmannstur. 

Alle 

9 Eventuelt: 
Generalforsamling legges til Kongsberg, lørdag 28. oktober kl. 1200. 
Sted: Lågdalsmuseet, Vandrehjemmet. Ha en foredragsholder, emne om 
Numedal, (Even Traaen). Kaffe og enkel bevertning. 

Torgrim 
sjekker. 

 
Neste møte: 26. august kl. 1900 på Travebanen. 

 

 
 

  

Øystein Sørbø 
Leder 

Lene Burud 
Kassere 

Torgrim Redalen 
Sekretær 

 

 
 

  

Jan Rognerud 
Leder veikomite 

Jan Aksel Svea 
Leder løypekomite 

Hans Roar Bakken 
Varamedlem, Webbansv. 

 


