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Referat fra styremøte i Skarfoss Hytteforening lørdag 17.06.2017 kt. 14-15.15
Sted Hyldalssetra, hos leder Per Bjørnsrud.

Til

stede: Per Bjørnsrud, John Haug, Einar Borg Pedersen, Finn Andersson, Bjørn Schreiner
Meldte forfall: Hilde Bergstå Fjelldal, Tom Mårtensson

Saker:

.

Det må tas kontakt med Elisabeth Bull angående ajourføring av regnskap og ubetalte fakturaer.

Ansvar: Einar

'

Alle i styret må ha tilgang til Hytteforeningens medlemsarkiv.
Ansvar: Einar
Forrige sekretær i styret (JønL.) sitter med en del av Hytteforeningens arkiv. Det må avtales med Jørn om
overtakelse av ringpermer og etterspølres om det foreligger noe digitalisert.
Ansvar: Bjørn (som også prøver å finne ut av når det konstituerende første møte i Hytteforeningen var
(r

983/84?)

Informasjonen innad i styret distribueres ved hjelp av epost

til resten

av styret. Viktig at alle gir svar/respons

på at dette er lest.

Ansvar: AIle
Finn orienterte om status på parkeringsplassene i forhold til stolper og låser:
- P 13: stolper må rettes opp
- P 20:. brukket stolpe må erstattes med ny
- P 7: porten er kjørt ned
Finn sørger for at arbeidet med reparasjonene blir bestilVutført
Tinn kommune har tidligere orientert Hytteforeningen om pågående behandling av byggesaker i
Hytteforeningens område. Det et har vært "stille" en periode med stor aktivitet. Per gjør en henvendelse
kommunen om det er endringer i rutinene

til

til kommunen.

Ansvar: Per
Styret diskuterte om et nytt sosialt fellesopplegg med guidet tur med Tor Nicolaysen m./ fellesmiddag på
Fjellstua kan være aktuelt, f. eks. helgen mellom uke 40 og 41.
Ansvar: Einar spør Tor om han har noe aktuelt tema for en tur

.

Styret savner en tilgang

til å legge ut saker

Ansvar: Bjøm

Vi tar sikte
BS

på neste styremøte ved ukeslutt uke 40.

på nettsiden skarfoss.no. Det tas kontakt med Bjørnar ang. dette.

