ÅRSBERETNING 2009
ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG
Årsmøtet blei som vanlig gjennomført Langfredag i lavoen.
Slikt styre ble valgt:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Ungdomsrepr:
Revisor:
Valgkomite:

Arne Ettestad
Marit Røsvik
Per Halvor Ettestad
Nils Kåsa
Nina Ettestad Herfoss
Ida Emilie E. Herfoss og Rebekka Ettestad Grøthe
Olav Ettestad
Gunnar Skarstøl (leder), Knut Olav Vrålstad og Siv Anita Jonskås

Laget har hatt 23 familiemedlemskap og 3 enkeltmedlemskap i 2009, noe som utgjør til
sammen ca 70-75 personer.
Aktiviteter i 2009
Aktiviteten i laget var noe redusert, men den tradisjonelle og populære St.Hansferingen på
Svenskodden var som vanlig godt besøkt.
Flåtefestivalen har blitt en tradisjonell og populær aktivitet i grendelaget. Da samles mange
mennesker til sosialt samvær på Bjårvann. I år var det hele fem flåter fulle av glade
mennseker og det ble badet, grillet og lek langt ut i de små timer.
Kulturhistorisk gruppe vedlikeholdt tidligere opparbeidede løyper. Det ble arrangert to turer
langs fløtervegen samt en tur over Hareåsen i løpet av sommeren 2009. Det dårlige
sommerværet må ta hovedskylden for det relativt lave antallet.
Året ble avsluttet med nyttårstur på Snartfjell. Snartfjellturen med fakkeltog ned igjen på
nyttårsaften, har også utviklet seg til å bli en av lagets tradisjonelle aktiviteter.
Driftsavtaler mellom Drangedal kommune og grendelaga ble behandlet i 2009. Det er bestemt
at Østre Bjårvann, Bostrak og Fjellgårdane grendelag skal opptre som en enhet i en av
avtalene med kommunen og det er laget en avtale om fordeling av midlene internt.
Økonomi
Laget har god økonomimed et overskudd på 46 118 kr. Pr. 31.12.09 var samlet beholdning
62 113,16 kr. Det store overskuddet skyldes at ”grendepengene” fra kommunene for de tre
siste årene ble utbetalt samlet i 2009.
Styret vil takke alle som har bidratt med arbeidsinnsats, oppmøte på arrangementer og/eller
økonomisk støtte til lagets aktivitet i 2009.

ÅRSMØTE ØSTRE BJÅRVATN GRENDELAG
Fredag 23. april 2010
12 medlemmer møtte.
Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsmelding.
4. Godkjenning av regnskap.
5. Aktivitetsplan/ideer fram til neste årsmøte.
6. Valg av styre, revisor og valgnemnd.
1. Arne ble valgt til møteleder og Marit til referent.
2. Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.
3. Årsmelding ble gjennomgått. Det var ingen kommentarer til
årsmeldingen og denne ble godkjent.
4. Regnskapet ble gjennomgått. Ingen kommentarer til regnskapet.
Regnskapet ble godkjent.
Merknad: På fjorårets årsmøte ble det bestemt at vi skulle melde laget inn i
Grasrotandelen. Marit undersøkte dette og det viste seg at vi måtte registrere
laget i Brønnøysundregisteret, noe som krevde en rekke opplysninger som
vedtekter, godkjente regnskap for alle år, personopplysninger for
styremedlemmer m.m. Årsmøtet konkluderte med at laget sannsynligvis ikke vil
få mye penger ut av denne registreringen og at det var uaktuelt å søke.
5. Følgende aktivitetsplan for 2010 ble vedtatt:
• Stiturer. NB: hver andre søndag i måneden.
1. tur: 9. mai Fløtervegen. Oppmøte hos Nils Kåsa kl. 10.00.
2. tur: 13. juni Tjuvåsen. Oppmøte hos Nils Kåsa kl. 10.00.
3. tur: 11. juli. Sted ikke bestemt. Oppmøte i Skarstølkrysset kl.
10.00.
4. tur. 8. august. Sted ikke bestemt. Oppmøte i Skarstølkrysset kl.
10.00.
5. tur: 12. september. Sted ikke bestemt. Oppmøte i
Skarstølkrysset kl. 10.00.
• St. Hans‐feiring på Svenskodden onsdag 23. juni.

• Flåtefestival lørdag 24. juli. Oppmøte ved Bråtefjellet kl. 16.00.
• Nyttårsaften på Snartfjell. Oppmøte på Portil kl. 13.30 med felles
vandring opp.
• Kr.himmelfartsdag torsdag 13. mai. Nina kontakter Margrete på
Oseid for en mulig fellestur til Lyngbærheia.
Følgende ideer/tiltak ble diskutert:
• Gapahuk i Kåsgrenda. Terje og Frode har funnet en fin plass nede
ved Kåstjenna. Stedet er mye brukt og lett tilgjengelig da det ligger
nær vegen. Grunneier er imidlertid noe skeptisk, men har foreslått
en avtale på 4 år. Frode og Terje jobber videre med en avtale med
grunneier. Gunnar anbefalte også at det ble satt opp en enkel do i
tillegg til gapahuken.
• Postkasser med registreringsbøker langs stiene med premiering.
Forslaget ble positivt mottatt og Stigruppa jobber videre med
innkjøp og plassering. Det etableres en premieringsordning og
trekning foretas på årsmøtet.
• Infotavle. Gunnar foreslo at vi bestiller tavle fra Drangedal
produkter. Gunnar ordner dette. Tavlen plasseres ved
Sandskrysset.
• Flåte med stupebrett ved badeplassen ved Bråtefjellet. Per Halvor,
som grunneier, ønsket avklart om han ville stå ansvarlig dersom
det skjer en ulykke. Lovverket legger i de fleste tilfeller ansvaret på
eier/grunneier når det gjøres tilrettelegginger. De norske
sikkerhetsforskriftene er forholdsvis strenge og stiller bla krav til
utforming av anleggene. Det kom forslag om flytetrampoline
kunne være et bedre alternativ. Nina undersøker kostnader.
• Rydding av veg over til Oseid (over Skaret). Stigruppa får ansvar for
dette tiltaket. Knut opplyste at han hadde snakket med Halvor om
riving av beverdam. Knut hadde fått tillatelse til å fjerne denne.
Gunnar tilbød seg å dele stokker til sittebenker dersom dette var
ønskelig.
• Parkeringsplass ved Hestevelta. Enighet om at laget utbedrer
p.plassen med noen gruslass. Plassen er mye benyttet. Arne
sjekker om kommunen er villig til å betale for grusen dersom
grendelaget gjør jobben.
• Kulturhistorisk gruppe/stigruppa jobber videre med infohefter om
nedlagte plasser med mer. Det planlegges infofoldere i forbindelse
med postkassene. Folderne vil fortelle litt om naturforholdene,
evt. historiske spor osv man kan se langs turen. Det ble også

foreslått å samle historier fra området i et hefte. Kulturhistorisk
gruppe jobber videre med dette.
6. Valg av styre, revisor og valgnemnd:
På forrige årsmøte ble det bestemt at leder velges for ett år, mens de
andre styremedlemmene velges for to år. Dette betyr at følgende verv er
på valg i år: Leder og styremedlem (Nina). Neste år er leder, sekretær,
kasserer, et styremedlem og ungdomsrepresentantene på valg.
Gunnar har ledet valgkomiteen dette året. Han hadde kontaktet flere
aktuelle kandidater til ledervervet, men selv om folk var positive ønsket
ingen å påta seg ledervervet eller styremedlemsvervet.
Årsmøtet valgte nytt styre med følgende sammensetning:
Leder: Arne Ettestad (1 år)
Sekretær: Marit Røsvik (ikke på valg)
Kasserer: Per Halvor Ettestad (ikke på valg)
Styremedlem: Nils Kåsa (ikke på valg)
Styremedlem: Terje Moseid (ny)
Ungdomsrepresentanter: Ida Emilie E. Herfoss og Rebekka Ettestad Grøthe
(ikke på valg)
Revisor: Olav Ettestad.
Valgkomite: Knut Olav Vrålstad (leder), Siv Anita Jonskås og Nina Ettestad
(ny).

Marit Røsvik (referent)

