
Medlemsmøte, tirsdag 17.april -12

Tilstede: Inger Grethe Johansen, Terje Johsen, Trond Kristensen, Rune Guldal, Lisbeth Movik, 
Ørjan Kristensen, Morten Hammer, Knut Rønnåbakk, Per Strand, Svein Johansen, Leif Viktor 
Olsen, Rakel Pettersen, Torstein Eiterjord, Randi Aspmo 

Aktuelle saker:
Klubbrenn, Vårjogg, Parkeringsplass og lagrinsplass til Tråkkemaskinen, 

Sak 1 – Orientering om tråkkemaskinen:
- Maskinen er kjøpt for kr. 1 150 000,- (nettopris)
- Finansieringa i orden m/ lån fra næringsfondet på 100 000, med nedbetalingstid på 10 år
- Kjørere: Svein Johansen, Leif V. Olsen, Per Strand, Torleif Eggesvik, Åge Sætermo, Knut 

Rønnåbakk
- Sommerlagring av maskinen – lite hensiktsmessig å frakte maskinen til Slagøyra – må lage 

et provisorium ved løypa der maskinen kan lagres over sommeren. 
- Fjellet skal trakkes et par helger til.
- Maskinen tilfredsstiller våre forventninger.

Sak 2 – Driftsavtalen med Beiarn kommune om tråkkemaskinen
- timepris for trakking på fjellet – kr 400 (leiekjøring)
- omhandler drift og vedlikehold av maskinen
- avtalen varer i 10 år – avtalens innhold evalueres årlig
- BK står som eier og sørger for forsikring
- IL Stormfjell – ansvar for drift og vedlikehold – hovedansvarlig hos Stormfjell er Torleif 

Eggesvik. Enhver kjører har ansvar for maskinen når de kjører.
- Ved evt. skade dekkes egenandel på forsikring – kr. 10 000 – dekkes av ’oppdragsgiver’ 

når skaden skjer.
- Presisere i avtalen når den evalueres at dersom maskinen skal leies ut til andre – så skal den 

leies ut m/kjører(e)

Sak 3 – Klubbmesterskap torsdag 19.april, med løpsstart kl. 18.00
- Opprydding før løpet – etter Reinhornrennet
- Styret er arrangør
- Kjøring på stell
- Trond gjør de nødvendige innkjøp
- Knut har ordnte med premier
- Morten ordner påmelding og startnummer

Sak 4 – Etterarbeid etter Reinhornrennet
- sortering av startnummer (bør for ettertiden klargjøres at dette gjøres av vaskerne)
- resten tas på styremøtet

Sak 5 – Dugnad
- utflytting fra Larsos skole som lagringsplass – hvem gjør dette når

o Leif Viktor, Knut, Trond gjør dette tirsdag 24.april kl 18.00.
o Beiardilt-utstyret lagres for ettertida på Innerjorda. Knut tar dette nedover.

Sak 6 – arbeid med utvidelse av parkeringsplassen i Larsos-lia
- Tinglysing av eiendom nødvendig.



o Grunneierne
 Dialog med styret nødvendig, også i forhold til annet samarbeid.
 Et møte med styre i grunneierlaget iløpet av de nærmeste ukene.
 Ønskelig med en konkret plan før grunneierne blir forespurt?
 Tinglyst avtale foreligger – som gjelder i ca 25 år til.

o Veivesenet – tillatelse til å ha denne utkjørselen
- Må få ”tilgang” til masse – avtale med Veivesenet at overskuddsmasse fra Storjord kjøres 

opp dit. Dersom vi skal ”få tak i” denne massen, må dette arbeidet komme i gang raskt. Bør 
snarest tas kontakt med de rette instanser – melde interesse for disse massene. (kan evt. 
mellomlagre massene fordi tinglysningsjobben tar tid…) Har vi økonomi å betale for denne 
massen?

- Må også gjøres en jobb i forhold til garasje


