REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL
Dato:

10.05.2016

Tid:

18:00 – 20:00

Sted:

Dronning Eufemias gate 30

Tilstede:

Siri Waade, Erik Simon Fougner, Ragnhil Skjævestad, Per Ivar Lehne, Rune
Østerhaug, Knut Irion

Fraværende: Ynge Bastesen
Referent:

Erik Simon Fougner
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KORT PRESENTASJON AV STYREMEDLEMMER
KORT OM SAKENE SOM HAR VÆRT DISKUTERT DE SISTE ÅRENE
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ØKONOMI

De nye styremedlemmene fikk en kort gjennomgang av de viktigste sakene som tidligere
styrer har jobbet med. Gikk også gjennom hvordan planene for området nå ser ut.

Ingen store endringer siden årsmøtet.
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GJENNOMGANG AV ARBEIDSPLAN FRA VELMØTE

Vi gikk gjennom hva som ble besluttet som mål på velmøtet i april i 2016. Dette danner
utgangspunktet for dette styret arbeidsmål. Nedenfor er gjengitt deler av disse målene.
INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
Målsetningen er å ha et nettsted inkludert en facebook side som profilerer fjellområdet
vårt og de aktiviteter og opplevelser vellet og medlemmene har i fjellet. Nettstedene skal
samtidig være en informasjonstavle for Styret i vellet samt link til andre nyttige steder
for hytteeierne.
KOSTNADER OG SELVKOST
Styret vi følge opp arnbeidet som er gjort i selvkostkomiteen fra forrige styre.
Målsetningen er at gjenstående spørsmål og avklaringer blir svart ut på møtet mellom
Selvkostutvalget, Momentum Selvkost AS og Høgevarde AS i april/mai 2016. En
etterkalkulasjon skal gjennomgås og at eventuell over- / underfakturering i 2015
justeres ifbm avgiftsfastsettelsen for 2016.
KULTUR OG AKTIVITETER
Vellet skal fortsette å utvikle dagens arrangementer og i tillegg prøve å etablere nye
arrangement med vekt på kultur, oppdagelser og naturopplevelser i fjellet vårt.
Vellet vil videreføre samarbeidet med Høgevarde AS og Fiskeforeningen.
Følgende planlegger å gjennomføre følgende arrangementer
• Påskeskirenn (hovedansvar HVAS)
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•
•
•
•

Påske andakt i varmestua (vellet)
Julaften med besøk av Høgevardenissen (vellet)
Fiskekonkurranse m/økonomisk støtte til fiskeforeningen
Topp tur med eventuelt merking av stier

TURVEIER, STIER OG LØYPER.
Målsetninger er å fortsette å følge opp aktuelle saker og tiltak vedrørende veier, sti og
løypenett overfor Høgevarde AS, og i samarbeid lage en plan for merking og bedring av
fremkommelighet på tur- og stinettet.
Vellet har også blitt enige med Høgevarde om flere samarbeidsmøter hvor en skal ta opp
planene for tiden fremover. Første møte skal forsøkes å bli gjennomført i mai 2016.
UTBYGGINGS OG REGULERINGS PLANER
Styret vil videreføre den etablerte dialogen primært med Høgevarde AS og Flå
kommune, samt kommentere planforslag som legges ut på offentlig høring. Dette
arbeidet vil søke å ivareta de kvaliteter området har i dag, typisk primært friluftsliv
basert på å bruke naturen med begrenset tilrettelegging.
Vi vil følge opp at kommunen igangsetter arbeidet med samlet sti- og løypeplan, som
forutsatt. Fortsatt finnes ikke penger til dette arbeidet.
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STYRET OPPGAVER

6

FORDELING AV OPPGAVENE

Styret ble enige om at for denne perioden vil vi ikke ha noen nest leder og det opprettes
en egen ansvarlig for selvkost arbeidet. I tillegg til de målene som er satt for de
forskjellige områdene skal styret jobbe for å få en tjenestebeskrivelse fra Høgevarde.

Følgende fordeling ble gjort
Erik Simon Fougner
Siri Steffens Waade
Per Ivar Lehne
Rune Østerhaug
Ragnhild Skjævestad
Yngve Bastesen
Knut Irion
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Leder
Kasserer
Løype /sti / vei
Selvkostkomiteen
Info & nett
Arrangement
Plankomiteen

INNKOMNE SKRIV

Ingen innkomne saker siden velmøte.
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MØTEPLAN

Neste styremøte avholdes 14.06.2016 i DNB sine lokaler i Dronning Eufemias gate 30
Og etter dette tar vi møte den 10.09.kl 16.00 på Høgevarde i hytte nr 3053 i
Kreklingstien
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INNKOMNE SKRIV SIDEN VELMØTET

Ingen

UNDERSKRIFTER
Erik Simon Fougner (leder)

Siri Waade

Knut Irion

___________________

________________

________________

Ragnhild Skjævestad

Rune Østerhaug

Per Ivar Lehne

_________________
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___________________

________________

VEDLEGG TIL REFERATET

STYRETS KONTAKTLISTE
Erik Simon Fougner, Leder 91785101 HV 3

erik.s.fougner@dnb.no

Siri Waade,
Økon./Kasserer/medl.reg.

91667473 HV 3

siri.waade@compass-group.no

Knut Irion,

92851346 HV 5

knuir@online.no

98159669 HV 7

ragnhildskjevestad@gmail.com

Leder av plankomiteen
Ragnhild Skjævestad
Info & nett
Rune Østerhaug,
Selvkostkomiteen

HV 5

rune.osterhaug@gmail.com

Per Erik Lehne

HV 3

pilehne@gmail.com

HV 1

yngve.bastesen@nov.com

Løype/sti / vei
Ynge Bastesen,
Arrangement
Erik Gulsvik

90092544 HV AS
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