Referat Styremøte 12.05.2022
Sted:
Tilstede:
Fravær:

Hos Trude
Ragnar, Sjur, Stein, Trude, Jørn, Wenche, Lars Magnar
--

Regnskapsfører.
Besøk fra Økonomirådgivning v/Jeanette Lien.
Kan koble seg på offentlig register for å finne eier av hytte. Dette er en løsning de abonnerer
på. De kan gjøre en jobb med å oppdatere adresser. Dette vil koste timepris.
Videre vil denne jobben med å oppdatere registeret være et samarbeid mellom styret – som
informerer om eierskifte – og evnt regnskapskontor som søker opp eier.
Vårt regnskap er omlag 500 billag i året. I tillegg kommer felleskostnader.
Pris. Kr. 850,- pr time Det antas å koste under kr. 20.000,- pr år – med unntak av
oppstartsåret med mapping, innkjøp av trippeltex og vasking av register.
Tilgang til systemet - antall brukere: Leder og kasserer.
Wenche tar kontakt med Jeanette og setter opp systemet. Kan være klare for full overgang
fra 01.09.2022
Styret er enstemmig enig i å inngå avtale med Økonomirådgivning.
Vårt ansvar ovenfor FA: Vi kan ikke gi ifra oss adresser heretter.
Godkjenning av siste referat
Godkjent.
Persbu:
Vellykket påske. Ellers alt bra.
Fint innlegg i HA om 17. mai.
Åstdalen turløyper:
Undersøkelsen fra nedsatt komité er oversendt oss.
Vi har sett på undersøkelsen, og det ser vel greit ut. Burde vært større nyanser på
alternativer, men da vel foreninger har sendt den ut slik den er, så bør vi også gjøre det.
Ragnar tar en prat med John Arne så vi får linken oversendt på nytt. Trude sender til de vi
har mailadresse til.
ÅTL søker om utvidelse av løypenett i nasjonalparken.
Friluftskomiteen:
Ser ut til å ha det de har behov for av materialer.
Har begynt å se på stier.
Det skal bestilles nye skilt til å merke stier.

Lars Magnar ordner.
Strømgruppa:
Statusmøte Strømgruppa og Elvia onsdag 25/5 på Elvias kontorer.
Kommet inn noen kommentarer om dårlige veier og lite fylling noen steder.
Tar dette med inn i dialogmøtet.
Økonomi
God økonomi.
Vi gikk igjennom liste over IKKE betalt fellesutgifter.
Det var ALT for mange som ikke har betalt.
Er du usikker på om du har betalt? TA KONTAKT MED OSS! Dette er en dårlig utvikling
som ikke kan fortsette.
Eventuelt
Penger fra kafé i påsken
Disse pengene skal går til flyktninger fra Ukraina.
De skal overføres til Røde kors. Wenche ordner sammen med Sjur.
Vann:
Vi bør se på å sette en komité som jobber mot FA.
Vannet smaker vondt, og det har vært mye «nede tid» på anlegget.
VIR:
Styret er enige om å sende en henvendelse ad. Innspill samfunnsdelen.
Trude sender som avtalt.
Dugnad:
Vi ser over i helgen og kommer tilbake med dato, om det er behov.
Dugnadsfest:
Planlegges på sletta. Tar dette som rekeaften.
Lørdag 18/6.
Sjur snakker med musikere.
Ragnar snakker med komitéledere.

