
 

Referat fra styremøte 8 mars 2021. 

Til stede: Torstein Foss, Leiv Ryen, Kristin Høihilder, Øyvind Finnekåsa, Mari Beitnes og Trude 

Størdal. 

 

1. Nytt regnskapssystem.  

Kasserer Kristin sitter med en gammel versjon av et regnskapssystem og vil med et nytt 
system få en betydelig enklere arbeidshverdag både når det gjelder kassadagbok og 
utsendelse av giroer (medlemsavgift/løypeavgift). Viser til tidligere e-post til dere fra Kristin 
om tilbudet fra Visma. Det koster 2148 pr år og utsendelse av papirfaktura koster kr. 10. 
Enstemmig vedtatt på styremøtet 8. mars 2021. 

2. Ny gapahuk ved Himingtjønna. 

Tor Tveiten har gitt tillatelse til å sette opp en gapahuk på odden rett vest for "Kiosken". Det 
bør settes opp en grov kalkyle for nødvendige materialer og kostnader. Dugnads-plan 
(aktuelle datoer bør "blinkes" ut). Det er ikke kikket på noen alternativer til skisse på 
gapahuken. Hvem skal gjøre det? Leiv Ryen får tak i skisser til gapahuk og sette opp et 
prisforslag.  

3. Ny bru over Pråmtjønn-bekken i samarbeid med Notodden Turlag 

Her er det midlertidig lagt ned 2 av løypelagets rør, men disse har Løypelaget brukt for andre 
steder og det må derfor lages en permanent kjørebru. Har turlaget materiale til å lage bru? 
Mari (turlaget) sier ja til at de kan stille med materialer. Brua må være ca. 5 meter lang og ca. 
5 meter bred. Tar en felles befaring på størrelsen og utforming av brua når snøen har gått. 
Øyvind Finnekåsa innkaller Løypekomiteèn til befaring når snøen går til våren. 

4. Utbedring av skiløypetraseen v/Himingsjå. 

Omfanget av nødvendig utbedring vil være avgjørende for om dette er søknadspliktig. En 
dårlig vinter vil gjøre det vanskelig å kjøre løypemaskin pga mye stein i løype traseen. 
Befaring når snøen går. Tillatelse fra grunneier for å kunne utbedre traseen. Tegninger på en 
skisse tas med til kommunen. I juni. Leiv Ryen vil informerer Joakim Dubrefjord 
(kommunen)om saken. 

5. Utvidelse av bredden på kjørebrua over Kruvla 

Leiv kan skaffe 4 stk 8''x8'' stokker (ubrukelige til laftehytter) med lengde ca 10m. Disse kan 
fraktes gratis til Heddal, men derfra og opp til Myrgvarv må Leiv selv kjøre de. Målet er at 
Tor skal få dratt disse inn til Kruvla denne vinteren. Dette ble for kostbart så Tor Tveiten skal 



se om han skulle finne 10 m hard furu eller gran som kan benyttes i stedet. Finner ikke Tor 
lange tre evner så venter vi til sommeren da Leiv Ryen kan skaffe telefonstolper.  

6. Ny kjørebru over Urdeåi ved Surt. 

Forslag til utforming er sendt medlemmene i Løypelaget til uttalelse. Forslaget krever 
imidlertid en godkjenning av alle sameierne i Urevatna. Når løypelaget har godkjent dette 
sendes dette til sendes til Tor og han tar dette med i sameiet.  

7. Plan for reparasjon/vedlikehold av løypetrasene. 
a. Her må det settes opp en plan for hva som skal gjøres og HVOR, og så må 

sammenholde dette med tilgjengelige midler på Løypelagets konto (her bør vi 
vel kunne regne inn de gjenstående 30.000 av tildelingen fra Notodden 
kommune ved at Løypelaget "forskutterer" dette.). Planen må også ta hensyn 
til NÅR Jostein Hefre kan gjøre jobben og sette opp bemanningsplan i.h.t. 
dette. Enstemmig vedtatt på styremøtet 8 mars 2021 at dette utføres. Øyvind 
setter opp en plan på hva som skal utføres 

b. Ola Johannes Lie jr. har sagt seg villig til å bli med i Løypelaget (men vi bør få 
inn 2-3 til som faste medlemmer). Øyvind sender ut en epost om noen kan 
stille som faste medlemmer i løypelaget. 

8. Forespørsel fra Tor Tveiten om "å sponse" innkjøp av spor-fres for bedre fresing 
foran sporkallen. 

Dette vil gi fine klassisk-spor uansett om det er is/hard skare/skitten snø. (Kostnad 25.000, -- 
30.000). Løypelaget kan sponse noe av utgiftene. Max 15 000 kr kom som forslag og ble 
enstemmig vedtatt. Leiv formidler dette til Tor Tveiten.  

9. Påskeskirenn 

Pga koronasituasjonen og ytterligere innstramminger blir skirennet avlyst. 

10. Eventuelt: 

1. Skal settes ut markører for å finne igjen løypene (2 -2,5 m høye) som viser hvor 
løypetraseen går. 100 stolper koster 15 000 kr. Markørene settes ned i utsatte 
områder. Må søke grunneier om det er greit. Torstein Foss finner ut om hvem som 
er grunneiere og snakker med miljøavdelingen om dette er søknadspliktig. 

2. Tor Tveiten – foreslår å bygge et «hus» for den nye løypemaskinen vår, sommer 
og høst, og foreslår et sambruk med veilaget og oppbevaring av strøsand om 
vinteren når løypemaskinen er i bruk. Om den nye løypemaskinen er klar til 
sesongen 2021/2022 er uklart pr dags dato. Søknaden hos Sparebankstiftelsen er 
til behandling, men vet ikke noe om når vi får svar. 

3. Lifjellsamarbeidet er det ikke noe nytt om.  
4. Løype fra Grønnkjær til Nystul. Altfor bratt og langt. Bedre med en trasee fra 

Grønnkjær til Nystulvannet. 
5. Himingsjå – bygges et anneks for hund og fører. 

 



 

 

Referent  

Trude Størdal. 


