Ljosland Vest
Løypeutvalget

Referat fra møte 07.10.18 Kl. 10.00 Ljosland Skisenter.
Til stede: Asle Ljosland, Erik Eriksen, Yngve Sletten, Lars Westbye, Idar Kristoffersen, Gunvor Ljosland.

1. Endringer i styret.
Erik Eriksen har blitt valgt til leder av LVV og går derfor ut av styret i løypeutvalget. Idar Kristoffersen er
utnevnt av styret i LVV og tiltrer utvalget. Erstatter for Erik må finnes, fortrinnsvis ei dame.
Ansvar: Alle

2. Referat fra forrige møte.
Referatet godkjent. Påfølgende referater legges ut på nettet.
Ansvar: Gunvor

3. Status søknader.
Alle søknader ifb. med planlagte prosjekter er godkjent, og imøtekommet med spillemidler.
Søknad om støtte fra Gjensidigestiftelsen er utarbeidet via FLIR. Randi Byremo har bidrat med god hjelp
til dette. Tilbakemelding forventes medio desember. Yngve har avtalt møte med Solveig Pedersen i
Olympiatoppen. Muligheter for støtte undersøkes.

4. Status arbeidsoppgaver fra forrige møte.
Asle har fulgt opp arbeidet mot kommunens planavdeling, samt kontakt med mulige bidragsytere. Har
ellers fulgt opp høstens anleggsarbeider. Yngve har innhentet tilbud på gapahuk. Dette arbeidet
fortsetter. Muligheter for at utvalget tar en befaring til aktuelle leverandører når mere informasjon
foreligger. Alle undersøker videre markedet for sponsorstøtte fra firma og/eller privatpersoner.

5. Status anleggsarbeider.
Høstens anleggsarbeider har hatt god fremdrift. Ny løype fra midt på Farevatn og på sørside av elv til
toppen av Farstøldalen er utført. Likedan løype fra kryss Ørnefjelløypa og til bru Upsetjønn. Videre
prioritering iht. planer tas opp som egen sak på neste møte.

6. Økonomi.
LVVs generalforsamling imøtekom vår søknad om støtte med Kr 250.000.- til våre løypeprosjekter.
Regnskap på prosjekt Grønlidalen er avsluttet. Oversendt fylkeskommunen for utbetaling.

7. Skiltplan.
Utvalget ser behov for oppgradering av de ulike skilt i området. FLIR lover å bidra med inntil 50%
(spillemidler). Arbeidet med skiltprosjekt vil fortsette utover vinteren.

8. Stiftelse av løypelag/forening.
Behovet ble diskutert. Konklusjon: LVV oppfordres til å stå som søker ifb. med kommende søknader om
støtte til ulike tiltak.
Ansvar: Idar

9. Eventuelt.
Mye positivt skjer på Ljosland for tiden. Stor anleggsaktivitet ifb. med utbygging Langevatn, vil åpne for
nye muligheter. Hvordan ser Ljosland ut i 2020? Løypeutvalget tar sikte på et nytt møte i romjula.
Ytterligere informasjon om dette vil bli oversendt i god tid.
Møte hevet Kl. 13.30
Lars Westbye
refr.

