Inns hytteeierforening
Styremøtetirsdag 28. mars kl. 19.00
hos Kis Tove, Tangenvn. 7N
Til stede: Robert, Harry, Knut Arne, Petter Ivar, Kis Tove
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Konstituering
Styret for 2017: Styreleder Kis Tove Berntzen (2018)
Kasserer: Robert Fjerdingen (2018)
Styremedlemmer: Petter Ivar Valbekmo (2019)
Harry Olsen (2019)
Knut Arne Sellie (2018)
Petter Ivar (vara)går inn i styret som medlem (2019)
Styreleder tar ansvar for styrets referater (sekretær)

Vara: Roar Kvernmo
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Friluftslivsområder i Verdal/høringsdokument:
Angående verdisetting av friluftsområder i Verdal ble det på vegne av
Inns hytteeierforening sendt dokument til frluftslivhøring innen 15. mars til
Verdal kommune.

3- 17

"Nye" Sandvika løypenett og avtale med Røde kors:
Verdal Røds ønsker å samordne oppdragene med skiløypepreparering
som de har hatt for hytteeierforeningene Finnvola Øst, Finnvola Midtre,

Finnvola Sør, Inns hef., Halla, Gauphaugen, Vakkermyra, Østerinnsvollen,
Varghiet Caravanforening, Sandvika Fjellstue, Sandvika Eiendomsselskap,
Per Øyvind Brandsegg.
Det skal utarbeides en felles plan for skiløypepreparering den
kommende 5-årsperioden for alle hytteeierforeningene i området.
Inns hytteeierforening vedtok på årsmøtet å bli med på planlegging.
Petter Ivar Valbekmo og Tor Johnsen er våre representanter i komiteen
for felles planlegging av løypenett. Hver foreningen har 1-en stemme.
4- 17

Hytterenovasjon:
Vi avventer informasjon fra Levanger, Vulusjølaget og Tomtvatn-laget,
om dannelse av et interimstyre for samarbeid mellom Levanger og
Verdal. Bakgrunn for det er et uttrykt ønske om å stå flere sammen for å
kunne påvirke pris og hvordan renovasjon skal foregå i hytteområdene.
Robert tar kontakt for å følge opp saken.
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Eventuelt:
* Knut Arne har fått forespørsel om vi skal søke om midler til
aktivitet for ungdom ifra SMN. Søknadsfrist 1. april.
Styret anser fristen for kort til å søke om midler etter som vi ikke har en
plan på hva slike penger skal brukes til. Vi mener at vi kan utfordre
engasjerte til å utarbeide en plan som kan nyttes ved senere anledning.
* Kasserer sender mail til medlemmene i Inns hef. ang. innbetaling av
medlemskontingenten for 2017.
Ref. Kis Tove Berntzen

