
Referat fra styremøte i Bjønnåsen Vel                      

 

 

Tilstede:  Ragnar Pabsdorff, Stein Andersen, Sjur Østvang, og Britt Hovland 

                       

Forfall:           Lars Magnar Toresen Lund, Cato Berntsen, Wenche Sundstuen og 
Jørn Jensbak 

Kopi til:  John Christiansen 

Dato:  6.3.2019 

Sted:  Brumunddal 

       

 

Sak 8/19: Hjemmeside/ informasjon.  
 Styret ønsker at det skal være 1 Facebook side for Bjønnåsen hytteområde. På denne siden 
skal det i hovedsak omtales aktuell aktivitet og nyheter. 
 På hjemmesiden, www.bjonaasen.com ,skal fast informasjon og annet aktuelt ligge. 
Det skal blant annet være en egen fane som sier noe om aktiviteter og det skal være en egen 
fane for strømsaken. Ny web-redaktør utarbeider dette. 
                    
                    
Sak 9/19: Gjennomgang og referat fra styremøte 16.1. 
Godkjent uten kommentarer. 
 
Sak 10/ 19: Sak til Åstdalen Turløyper.  
 Brev utarbeides med utgangspunkt i diskusjonen og protokoll fra årsmøte. 
 
Sak 11/ 19: Oppnevnelse av strømgruppe 
 Jfr årsmøtevedtak oppnevnes «strømgruppe». 
Medlemmer er: 

 Geir Kurud 

 Knut Fougner 

 Trude Engen Strand 

 Håvard Husom 

 Stein Andersen 

 Ragnar Pabsdorff  
Første møte vil bli gjennomført i løpet av kort tid. 
                    
Sak 12/19: Sykkelbirken 
Aktivitet rundt sykkelbirken har til nå blitt gjennomført av enkeltpersoner i styret. Styret ser 
det som mest hensiktsmessig at ansvaret for gjennomføring av aktivitetene overføres til 
arrangementskomiteen. Sjur stiller selvfølgelig opp som støttespiller og veileder. 

http://www.bjonaasen.com/
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Sak 13/19: Oppfølging av saker/ nytt fra komiteene. 

 Friluftskomitéen har fått forslag om å sette opp turkasser (postkasser med bok i) hvor 
turgåere i alle aldre kan registrere seg. Styret støtter forslaget. Ut fra alle som har 
registrert seg så trekkes det ut vinnere, uavhengig av alder og antall besøk.  

 Folkehelseprosjekt: Styret ønsker navn på deltagerne i denne prosjektgruppa.  

 Frisbeegolfbana: Forslag til merking er bra. Styret anbefaler videre arbeid med det 
som nå foreligger. 

 Persbu: Rehabilitering/ oppussing av nytt kjøkken er godt i gang. 
Evt. 

 Premiering i f.b.m akekonkurranse/ skirenn: Det skal ikke rangeres i aldersklasser 
under 12 år. Dette forholder vi oss til og går for at det ikke rangeres i noen klasse. 
Styret anbefaler enkel premiering til alle når BV har arrangement med premiering. 

 Vinylaften flyttes fra årsmøtedagen til en dag som ikke er så fylt opp med aktiviteter 

 Styret har mottatt forslag til evt. ny logo. Det var flere gode og fine forslag, og styret 
var imponert over arbeidet som så langt er lagt ned. To av forslagene er sendt tilbake 
til den som har laget de. Styret ønsket tilbakemelding på hvordan de ville bli på 
brevark, trykt på tekstil, gravert på glass m.m. 

 Vårdugnad: 1.-2.juni 

 Rekelag:       22. juni 
 
Nytt styremøte: 7. mai. 
 
 
08.03.19 
Ref. Britt  


