
Referat fra styremøte                                                                                                                                                               

Tilstede: Ragnar, Sjur, Wenche, Stein, Cato, Lars Magnar og Britt 

Forfall:           Jørn 

Dato/tid: Mandag 11.11.19 

Sted: Brumunddal 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sak 39/19: Godkjenning av referat fra styremøte 30.september. Godkjent uten 
merknader. 

Sak 40/19: Status fra komiteene, fra strømgruppa og fra Folkehelseprosjektet.   

Strømgruppa: Informasjon fra Eidsiva er grei. Hyttefolket må være oppmerksom på 
utgiftene, hva som kommer i tillegg til den summen som Eidsiva informerer om. 

Folkehelseprosjektet : Ingeborg Nordlund ,folkehelsekoordinator i Ringsaker 
kommune, vil bli invitert på alle møtene i prosjektgruppa og vil få tilsendt referat fra 
møtene. 

Alle pågående tiltak går sin gang. 

Lørdag 16.11:Premieutdeling på Persbu på for deltagere i Turpostkassene.  Se 
invitasjon på hjemmesiden. 

Arrangementskomiteen: Ikke noe før akedag i vinterferien. Premier bestilles. 

Friluftskomiteen: Ikke noe spesielt nå. 

Økonomi: Ikke noen ekstrautgifter påløpt utover det planlagte. Faktura på 
fellesutgiftene blir sendt ut før jul (betalingsfrist i januar -20) fra Furnes Almenning. 
Det er tidligere vedtatt at den går opp med kr.100,- i 2020. Denne summen + 
medlemskap i velet blir kr 1400 + kr.100,- = 1500,-. 

Alle sponsorer på Pultostmart`n har nå betalt. 

Åstdalen Turløyper: Det må lages et informasjonsskriv om hvordan skiløypene skal 
kjøres. Ragnar tar kontakt med Jørn Jensbak. 

Brøyting i hytteområdet: Alle fellesveiene i hytteområdet blir brøytet. Utgiftene 
dekkes av fellesutgiftene. Jørn Fredlund (tlf. 952 13 667) må få beskjed fra 
hytteeierne om det skal brøytes inn til hyttene. Dvs. lik praksis som tidligere. 
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Persbukomiteen: Bjønnåsen Vel har kjøpt inn 2 hjertestartere. Kostnad i underkant 
av 28000,-. 

Luke er laget og 1 hjertestarter er satt på plass på Persbu. Ved behov kan denne 
hentes ut av derfra. Må følge med litt ifht. hvordan den reagerer på kulde. Obs- se 
hjemmesiden om førstehjelpskurs. 

Hjertestarter nr. 2 skal om vinteren stå i løypemaskina. Løypelkjørerne skal få 
opplæring. 

2.etg på Persbu vil bli oppgradert. Planer er klare. 

Utelys, det er behov for å få opp dette på veggen ved inngangsdøra. 

Julepøbb: 6. dag: Thor Gotaas kommer og snakker om den nye boka si. 

 

Sak 41/19: Pultostmart`n – ny general 

Fortsatt er ikke stillingen besatt. Aktuelle kandidater bes melde seg og styret tar i mot 
forslag! Ragnar tar ansvar for at dette kommer ut på hjemmesiden og FB. 

 

Sak 42/19: Evaluering av dugnadsfesten 

God stemning, nesten 70 deltagere. Alt gikk greit. Positivt med 
underholdningsinnslag. 

Sak 43/19: Aktiviteter 2020 

Egen aktivitetsplan legges ved som vedlegg. 

Sak 34/19: Årsmøte 2020 

Dato:22.februar 2020 kl.16.00-18.00 på Persbu. 

Årsmøte bekjentgjøres uke 1 2020. Frasigelser av verv innen 12.1.20. 

Ragnar lager innkalling. 

Sak 35/19: Samarbeidsutvalget for Ringsakerfjellet 

Bjønnåsen Vel opprettholder sitt standpunkt når det gjelder navn og hva utvalget skal 
jobbe med. 
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Evt. 

Hjemmeside/FB: Lage informasjonsplakat om fotografering som skal henges opp 
inne Persbu og ute på oppslagstavla. Tillitsvalgte og andre hytteeiere oppfordres til å 
sende inn bilder til nettredaktør Ingebjørg: ingebjorg.myrstad.nilsen@	gmail.com 

Bjønnåsen Vel minner om at alle arrangement på Bjønnåsen defineres som 
offentlige. Det er påregnelig at bilder blir tatt og kan bli lagt ut på hjemmesiden og / 
eller Facebook. Nærbilder skal ikke offentliggjøres uten tillatelse. 

Cato: Simkort IPAD. Bestilles på Bjønnåsen Vel 

Stein: Bredbåndsdekning på Bjønnåsen.  Forespørsel sendt Ringsaker kommune for 
ca. 1 år siden. Purret opp nå, vil få svar innen kort tid. 

 

 

Neste styremøte: 3.2.20 

 

 

 

 

 

Britt 

Ref. 

 
 


