ÅRSBERETNING 2010
ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG
Årsmøtet ble gjennomført fredag 23. april 2010 i lavoen på Ettestad.
Slikt styre ble valgt:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Ungdomsrepr:
Revisor:
Valgkomite:

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

Laget har hatt 24 familiemedlemskap og 2 enkeltmedlemskap i 2010, noe som utgjør til
sammen ca 70-75 personer.

Aktiviteter i 2010
Aktiviteten i laget har vært opprettholdt med ulike arrangementer og tiltak i 2010.
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 seks flåter fulle av glade folk og
det ble badet, grillet og lek langt ut i de små timer, ispedd gratulasjonssang for Olav som
feiret 70 års dagen sin på Bygget.
Kulturhistorisk gruppe vedlikeholdt tidligere opparbeidede løyper. Det ble arrangert tre turer i
løpet av sommeren. Turene langs fløtervegen og Tjuvåsen trakk mange folk. I tillegg til disse
ble det også arrangert en tur over Hareåsen/Sirisknatten i løpet av sommeren 2010.
Gruppa hengte også opp postkasser med signeringsbøker på hver av de oppmerkede løypene.
Bøkene viser at stiene er populære da hele 427 personer har skrevet seg inn. De mest
populære turene har vært Sirisknatten med 105 besøk, Hareåsen med 91 og Tjuvåsen med 90
besøk. Trekning foretas på årsmøtet.
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.
På årsmøtet 2010 ble det besluttet at laget skulle jobbe videre med følgende tiltak:
1. Gapahuk i Kåsgrenda. Terje og Frode skulle jobbe videre for å få til en avtale med
grunneier.
2. Postkasser med registreringsbøker langs stiene med premiering. Dette er gjennomført og
trekning foretas på årsmøtet.
3. Infotavle er plassert ved Sandskrysset.
4. Flåte med stupebrett ved badeplassen ved Bråtefjellet. Det kom forslag om flytetrampoline
kunne være et bedre alternativ. Nina skulle undersøke kostnader.

5. Rydding av veg over til Oseid (over Skaret). Stigruppa får ansvar for dette tiltaket.
6. Parkeringsplass ved Hestevelta er opparbeidet og i hyppig bruk
7. Kulturhistorisk gruppe/stigruppa har jobbet videre med infohefter om nedlagte plasser med
mer.

Økonomi
Laget har god økonomi. På grunn av en betydelig investering i ny parkeringsplass på
Hestevelta ble det ett underskudd i 2010 på kr 2.343,33 . Pr. 31.12.10 var samlet beholdning
59.769,67 kr.
Styret vil takke alle som har bidratt med arbeidsinnsats, oppmøte på arrangementer og/eller
økonomisk støtte til lagets aktivitet i 2010.

ÅRSMØTE ØSTRE BJÅRVATN GRENDELAG
Fredag 22. april 2011
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 Laila til referent.
2. Det var ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.
3. Årsberetning ble gjennomgått. Det var ingen kommentarer til årsmeldingen og denne
ble godkjent.
4. Regnskapet ble gjennomgått. Ingen kommentarer til regnskapet. Regnskapet ble
godkjent.
5. Følgende aktivitetsplan for 2011 ble vedtatt:
• Stiturer. Det settes opp informasjon på oppslagstavla ved organiserte turer.
• St. Hans‐feiring på Svenskodden torsdag 23. juni.
• Flåtefestival lørdag 30. juli. Oppmøte ved Bråtefjellet kl. 16.00.
• Nyttårsaften på Snartfjell. Oppmøte på Portil kl. 13.30 med felles vandring
opp.
Følgende ideer/tiltak ble diskutert:
• Gapahuk i Kåsgrenda. Undersøkt med grunneier. OK, men forutsettes at det
ikke settes opp do. Terje og Frode jobber videre med oppsetting av dette.
Kaller inn til dugnad ved behov.
• Kulturhistorisk gruppe/stigruppa jobber videre med infohefter. Ang stiene
som går til postkassene må vedlikeholdes. Det ble enighet om at stigruppa
kaller inn til dugnad for rydding av stier. Verktøy; ryddesag med krattkniv.
Flere i grendelaget har dette.
• Stiene til postkassene må merkes med start‐punkt. Det settes opp skilt i
sammenheng med dugnad for å rydde løypene evt tidligere.
• Postkasser med registreringsbøker langs stiene med premiering. Trekning ble
foretatt på Langfredag arrangementet, premie var 1 twist‐pose pr bok.
Vinnere:
o Sirisknatten: Olav Holte
o Hareåsen: Erlend Ettestad Grøthe
o Tjuvåsen: Eirik Hagen
o Snartfjell: Martin Ettestad Grøthe

•

•
•
•
•
•

o Fløterveien: Knut P Ettestad
o Køllane: Karlien De Schuyteneer
o Granåsen: Øystein Røsvik
Flåte med stupebrett ved badeplassen ved Bråtefjellet. Per Halvor, som
grunneier, har undersøkt om han blir stående ansvarlig dersom det skjer en
ulykke. Lovverket legger i de fleste tilfeller ansvaret på eier/grunneier når det
gjøres tilrettelegginger. Ved å sette opp skilt ”bading på eget ansvar” vil
grunneier ikke stå som ansvarlig. Forslaget om flytetrampoline som et annet
alternativ vil det bli jobbet videre med. Nina undersøker kostnader. Det kalles
inn til styremøte dersom man finner noe som kan være egnet.
Rydding av veg over til Oseid (over Skaret). På vent.
Parkeringsplass ved Hestevelta. Enighet om at denne er blitt veldig bra og flott
å benytte også på våren. Det er søkt kommunen om tilskudd til toppdekke.
Fotballmål på Upsal. Lite brukt, mye mygg og knott. Det er greit at de fjernes.
Kan settes opp annet sted, kom gjerne med forslag.
Hestegruppa; liten/ingen aktivitet
Fiskegruppa; Fiskekonkurranse på St‐Hans, ellers liten/ingen aktivitet.

1. Valg av styre, revisor og valgnemnd:
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 (Nils Kåsa), sekretær, kasserer
og ungdomsrepresentantene. Neste år er leder og et styremedlem på valg.
Knut Olav har ledet valgkomiteen dette året.
Årsmøtet valgte nytt styre med følgende sammensetning:
Leder: Arne Ettestad (1 år)
Sekretær: Marit Røsvik (2 år)
Kasserer: Elles Doelmann (ny, 2 år)
Styremedlem: Nils Kåsa (2 år)
Styremedlem: Terje Moseid (1 år)
Ungdomsrepresentanter: Ida Emilie E. Herfoss og Rebekka Ettestad Grøthe (2 år)
Revisor: Olav Ettestad.
Valgkomite: Siv Anita Jonskås (leder) og Nina Ettestad Herfoss.

Laila Ettestad (referent)

