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LJOSLAND VEST VELFORENING 

Org.nr. 912 655 830 

LJOSLAND 1041

Møte:  Styremøte    17.08.2022

Sted: Ryenveien, Tveit  

Tilstede                 Birger Tvedt (BT)        
                               Bente Fjellestad            (BF) 

     Gun-Elise Gustafsson  (GEG

     Erik Eriksen                  (EE)

     Jan-Wiggo Mjøllner     (JWM) 

Ikke tilstede:         Nils Oscar Skjærli 

  954 23 311 

  924 24 012 

  901 67 031 

  91151644 

  977 77 984  

birger@uve.no

bef@tet.no

gun-elise.gustafsson@outlook.com

erik@adveriksen.no

janwim@online.no

Referat sendes:    - Møtedeltakerne 
- Ljoslandinfo.no 

Sak 

14/22 

15/22 

Behandlet 

Økonomi 

Status: 

Ca kr 294.000 på konto for bidrag til løypemaskin. 

Ca kr 2.766.000 på driftskonto 

Ca kr 90.000 utestående fra innbetaling 

medlemskontingent/brøyteavgift,  del 2. 

Det er p.t. registrert 447 hytter på Ljosland Vest. 

Løypemaskin 

Det er enighet i styret om at man bør binde NOK mot Euro da 
kjøpekontrakten faktureres i Euro. Dette for å reduseres risiko for 
svingninger i valutakursen. 

Styret vurderer to alternativer: 

 Binde kursen gjennom Sparebanken Sør mot et 
etableringsgebyr på ca kr 2-3000 og et påslag på kr 0,05 pr 
Euro. 

Ansvarlig Frist  
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16/22 

17/22 

18/22 

 Etablere godkjent lån av årsmøtet pålydende  kr 1.000.000,-  
og selv kjøpe euro tilsvarende kjøpesummen nå. 

Erik undersøker alternativene og får tilbud fra Sparebanken Sør. 
Birger kontakter banken for lånetilbud. 

Gun-Elise kontakter ADB senter og ber de fakturere bidragsytere til 
løypemaskinen. Sammen med Birger forfatter de et takkebrev som 
legges ved fakturaen. Kopi av kjøpekontrakt legges i tillegg ved 
fakturaen som dokumentasjon på kjøpet. 

Birger søker formelt Åseral Kommune om bidrag med frist før 
05.09.22 

Gun-Elise søker Sparebank1-stiftelsen om bidrag. 

Jan-Wiggo kontakter ANTRA AS og ber om at faktura utstedes før 
31.08.22 med forfall ved overlevering. Dette for å kunne 
regnskapsføre utgift til løypemaskin i 2022 (LVV har avvikende 
regnskapsår: 01.09-31.08) slik at momskompensasjon kan 

tilbakebetales i 2023. 

Brøytekontrakt 

Brøytekontraken er ferdig skrevet og klar for signering etter noen 
justeringer. Birger og Nils Oscar avtaler møte med Ljoslandsservice  
v/Oddmund et møte for gjennomgåelse av kontrakt og samtidig en 
evaluering av forrige sesongs erfaringer med vintervedlikeholdet og 
Brøyte.no.  Jan-Wiggo kontakter Brøyte.no for å formidle erfaringene. 

Veivedlikehold/asfaltering 

Nils Oscar og Birger avtaler med TT v/Edwin Aasland en besiktigelse 
av asfaltskader som er påført veinettet under hytteutbygging.  

Styret sender ut informasjon til medlemmene når utbedringene skjer 
slik at de som samtidig ønsker å asfaltere sin private stikkvei kan gjøre 
dette. 

Årsmøte 2022 

Dato for ordinært årsmøte blir lørdag 08.10.22 

Det har i senere år blitt en skjevdeling på valg av styremedlemmer  
slik at det halvparten av styret ikke er på valgvalg. Dett er uheldig for 
kontinuiteten med manglende overlapping. Birger, Nils Oscar og 
Bente stiller til valg neste år, mens Gun-Elise, Erik og Jan-Wiggo går 
ut og er ikke på valg. Imidlertid stiller Gun-Elise seg til disposisjon for 
å videreføre rutiner for registrering og oppføring av medlemmer, 

EE/BT 

GEG 

GEG/BT 

BT 

GEG 

JWM 

BT/NOS 

JWM 

BT/NOS 
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19/22 

20/22 

inkludert til appen Brøyte.no. Jan-Wiggo stiller seg til disposisjon for 
oppfølging av forhold rundt løypemaskin. 

Sittende styre skal også utarbeide en «håndbok» for kommende styre i 
LVV om tips og informasjon vi har erfart kan komme til nytte. 

Jan-Wiggo informerer valgkomiteen v/Petter Birkeland om å finne tre 
nye kandidater til styret. 

Birger utarbeider årsberetning fra styret. 

Vedtektsendringer bestemt av ekstraordinært årsmøte 30.06 justeres 
inn i vedtektene. 

Kontrakt om løypekjøring med Ljosland Skisenter. 

Gun-Elise  kontakter skisenteret og løypeutvalget om å fornye 
ovennevnte kontrakt. 

Eventuelt 

Nytt styre skal jobbe for å sette opp skilt med VIPPS betaling for 
parkering/bruk av preparerte skiløyper for ikke-medlemmer av LVV. 

Løypenettet: Det foreslås å se nærmere på en utbedring av 
stikkrenne/påfylling av masse i bunnen av bakken ned fra øverste 
kryss til Stigebotts-løype i Grunnalon-løypa. I tillegg noen myrlendte 
partier i Ørnefjell-løypa. Mulig et dugnadsprosjekt til høsten.

JWM 

BT 

JWM 

GEG 
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