
MØTEREFERAT 

Styremøte 8, 2020/21 

Når: 08.12.2020, kl.18:30 
Hvor: Skjelbreia 

Møteleder: Linn 

Referent: Linn  
 

Til stede: Gunnar, Julius, Fanny, Siw, Tonje, Fredrik, Linn  

Meldt forfall:  

 

Saksliste 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. Tidsfr. 

8.1 

Innkommen post 
 

- Ingen post.  
 

Thoralf  

8.2 

Status regnskap  
 

- Gunnar orienterte om regnskapet. Økonomien ser bra ut.  
Gunnar   

8.3 

Søknad 2021 Stiftelsen Sjustua 

- Uttalelse / tilstandsrapport til klubbhus og røkterbolig, fra OP 
Bakkene mottatt.  

- Styret laget en søknad basert på estimat fra rapporten, 
søknaden blir sendt ila førstkommende helg.  

Linn / 

styret 
 

8.4 

Løpsmoderasjon for 2020 

- Seks søknader mottatt, styret satt sammen fordeling 
- Linn sender oversikt til Gunnar som utbetaler moderasjon   

Linn, 

Gunnar 
 

8.5 

Kafeteriadrift 2021 

- Mange helger er bemannet, styret jobber videre med å fylle 
opp resterende.  

- Linn og Julius er kontaktpersoner til de som skal ha vakt.  
- Generell info om kafeteriavakt ligger på hjemmesiden, Linn 

sender link til info + informasjon om praksis rundt nøkler og 
kasse (eget dokument) 

Linn, 

Julius, 

Fanny 

 



- Juniorgruppa – har ansvar for telling av kasse, Linn og Julius 
når / hvis juniorgruppa ikke har anledning.  

- Salgslista skal revideres (Fanny og Tonje), Fanny har 
oversikt på innkjøp ifm med kafedrift.  

8.6 

Årsmøtevalg 21, og samarbeid med valgkomiteen  
 
Styret bestemte å kalle inn valgkomiteen til styremøte i januar, for å 
få orientering på hva som er gjort, og hva som gjenstår mtp en 
innstilling til årsmøtet.  
 
 

Linn / 

styret 
 

8.7 

Søvollen 2021 
 

- Styret vedtok å leie Søvøllen under Femundløpet 21, og 
heller avbestille om det viser seg at hytta allikevel ikke kan 
benyttes (smittevern). Tonje ordner med bestilling og evt. 
avbestilling. 

-    

Tonje  

8.8 

Skolla 
 

- HHT har ikke lenger bemanning av Brummund-bommen, 
nøkkel vil bli oppbevart hos OMTK-medlem som bor i 
nærheten der. Info om uthenting av nøkkel oppgis på 
forespørsel, til brukere av Skolla.  
 

Linn, 
Tonje 

 

8.9 

Orientering Verneplanarbeid (Fylkesmannen Oslo og Viken) 

- Linn og Fanny har hatt et møte (mandag 7/12-20) med 
prosjektgruppa til Fylkesmannen i Oslo og Viken, angående 
oppstartsarbeid verneplan for Østmarka. Linn skal skrive 
innspill til planen, spesielt redegjøre for vedlikehold og bruk 
av hundeløypa.  

  

Linn  

8.10 

Eventuelt 

- Registermelding BRREG ikke godkjent, fordi signaturer på 
dokument (styremøtereferat)manglet, og styremedlemmers 
adresse og personnummer ufullstendig. Alle 
styremedlemmer signerte to styremøteprotokoller hvor 
vedtak om konstituering av nytt styre og signaturrett ble 
fattet, samt oppgav manglende informasjon. Linn skal sende 
inn melding på nytt.   

- Fredrik – innspill om å jevne ut plassen foran røkterbolig 
med subus (dårlig avrenning). Og å fylle opp med singel ved 
bålplassen og veien opp til kafeteriaen. Styret enige om at 
dette trengs - skal gjøres til våren.  

- Forslag om å lage / sette opp nye benker / stoler ute + 
anlegge ny bålplass (bålpanne / kom-rør).   

- Fanny – skal lage en liste over ting som må ordnes / 
repareres.  

 

 

 



 

 
Neste styremøte er tirsdag 5. januar 


