
Styresmøte 17.12.2014 
 

Til stede: Paul Harald Pedersen, , Grete Ramberg, Bente Johansen, Torbjørn Kilås 

Bjørn Kalmar Aasland var ikke  til stede og hadde meldt forfall på forhånd 

 

 

1. Forberedelser før årsmøte 

2. Oppsummering av møtet som ble avholdt med Nina og Jon Oskar Brattsti 

3. Rekkenaust 

a. Rodeansvarlig 

b. Rehabilitering  

4. Kommende møter 

a. NTE, Verran Kommune, Malm Jeger og fisk, Ulvig Kiær AS 

5. Status WEB kamera 

6. Søknad om tilskudd til løypekjøring 

7. Økonomi 

 

 

 

Forberedelser før årsmøte 

Årsmøtet avholdes tirsdag 3. mars kl 19.00 i Rødekorshuset på Malm 

Grete bestiller lokale 

Paul Harald gir beskjed til valgkomiteen om hvem som er på valg 

 

Oppsummering av møtet som ble avholdt med Nina og Jon Oskar Brattsti 

Grete, Bente, Paul Harald og Torbjørn hadde et møte med Nina og Jon Oskar i september. 

Avtale for diverse arbeid er under utforming.  

 

 

Rekkenaust 

Styret har klart å få en rodeansvarlig pr rekkenaust. 

Tirsdag 20. januar 2015 kl19.00 blir det møte på Rødekorshuset på Malm med 

rodeansvarlige 

Grete leier lokale 

Paul Harald og Bente sørger for nødvendig info og møteinnkalling. 

Rehabilitering og videre drift vil være tema. 

17. februar 2015 kl 19.00 vil samtlige som eier av rekkenaust innkalt til møte på 

samfunnshuset på Malm. Dette avklares på møtet med rodeansvarlige. 

Grete leier lokale med forbehold om hva som blir bestemt på møtet den 20. januar 2015. 

Møteinnkalling vil bli utsendt med vanlig brev da vi opplever at mange kan bytte epost 

adresse uten at vi får beskjed. Medlemskontingenten blir sendt ut i samme brev for å spare 

porto.  

 

 

  

Kommende møter 

Plan for gjennomføring ble gjennomgått, og møtene forsøkes avholdt i løpet av 1. kvartal 

2015.  NTE, Verran Kommune, Malm Jeger og fisk, Ulvig Kiær AS 

 

 



 

Status WEB kamera 

Etter at WEB kameraet sluttet å virke, har det vært forsøkt reparert uten hell. Reservedeler 

finnes ikke. Har sjekket med flere mulige leverandører for å skaffe nytt. Er nå i kontakt 

med Knips Foto på Steinkjer som mener at de skal klare å levere kamera, og ruter som vi 

kan benytte på 2G/EDGE nettet. Viktig at dette blir OK i løpet av midten av januar 2015. 

 

 

Søknad om tilskudd til løypekjøring 

Paul Harald og Bente følger opp slik at det blir sendt inn søknad for å få dekket utgiftene 

til å fortsette med å kjøre opp skispor på Holden 

 

Økonomi 

En gjennomgang av økonomi viser at vi har godøkonomi. 

Forsikringsbeløpet for rekkenaust korrigeres. 

 

Møteplan for styret 

20. januar 2015 kl 17.30 Sted blir bestemt senere. 

17. februar 2015 kl 17.30 på Rødekorshuset på Malm 

 

 

 


