Referat Styremøte 21.09.2022
Sted:
Til stede:
Fravær:

•

Ringsaker kommune, servicesenteret.
Ragnar, Sjur, Trude, Jørn, Wenche, Lars Magnar
Jørn Fredlund deltok på deler av møtet.
Boel

Godkjenning av siste referat
Godkjent

Rapport fra komiteer:
Persbu:
•

Utleie går bra.
Pizzaaften 8/10?

Folkehelsekomiteen:
•

Det er fortsatt jobb å gjøre med klatrestativ og husker.
Vi foreslår at folkehelsekomiteen tar regi og at vi bistår.
Vi må også finne en løsning for årlig kontroll av utstyr og stativer.
Sjekker med Birger om det finnes løsninger liggende. Trude snakker med aktuelle
forslag til å ta oppgaven.

Arrangementskomiteen:
•

Ikke til stede

Åstdalen turløyper:
•

Tillatelse til å kjøre løyper ok.

•

Gruppa som ble satt ned for å jobbe med skiløyper, jobber fortsatt.

Friluftskomiteen:
•

Materialer bestilt til klopping

Strømgruppa/ strøm
•
•

Styret diskuterte sin holdning til forslag til strømstøtte for hytter.
Vi går inn for å støtte opp om ordningen.
Trude informerte om møtet hos Elvia mandag.
Elvia er ferdig med prosjektet. Infoskriv kommer.
Strømgruppa vil bestå til 31/12-2022.
Mailadressen stromsaken@gmail.com vil også være aktiv til denne dato.

Økonomi, status ny regnskapsfører
•

Det jobbes videre mot ny forretningsfører.

Dugnadsfest 29.10.22 på Persbu
•

Det må sendes EN liste fra hver komiteleder med navn og mailadresser.
INNEN 26/9-22

•

Rakfisklag. Jørn ordner tilbehør – Sjur sjekker fisk.
Påmeldingsfrist 16/10.
Ragnar tar kontakt med Anita om innkjøp.
Vi starter kl. 17:00

Jørn Fredlund var invitert til møtet.
•

Ca 400 brøytestikker er borte etter graving for strøm
Kost ca Kr. 4000,- Det er ønskelig at dette tas opp med Elvia.
Saken tas videre til strømgruppa.
Storåsen setter stikker i år også.

•

Vi ønsker å dele mailadresser med Jørn, slik at han får fakturert brøyting til rett
adrese pr mail.
VI informerer alle hytteeiere om ordningen, og ber om at de som motsetter seg dette
melder ifra til Trude på bjonnasenvel@outlook.com

•

Fakturaer til Bjønnåsen Vel skal nå sendes til denne adressen:
bjonnasenvel@ebilag.com

•

Jørn varsler prisøkning. Vi må se om dette vil påvirke fellesutgifter.

Status prosjektgruppe drikkevann
•

Ragnar følger opp.

Frivillighetsfestivalen 3/9-22
•

Vellykket arrangement. Fikk promotert frisebee bana og utleie av Persbu.
Takk til de som bidro denne dagen 😊

