
Dato:  28.04.2021

Sted: Dalheim

Til stede: Øyvind Solstad, Bent Magnussen, Tor Aril Torve, Morten Langedrag, Morten 
Strange. Stein-Egil Hødnebø meldt forfall pga sykdom.

Sak 39/2021 Aktiviteter og Covid 19
Myndighetene har åpnet opp litt mtp aktiviteter.  Vi forholder oss til gjeldende regler.  Starter opp 
med treff Kringlevann hver 2. onsdag fremover.  Pause i skolens ferie (slutt juni til ca 10. august).
Start 12. mai

Klubbmesterskap på Kringlevann blir 9. juni

Klubbmesterskap i sjø blir 19. september

Deltakeravgift klubbmesterskap kr 50,-.

Vedtak:  Godkjent
Bent publiserer aktivitetene på nettsiden og facebook.
Frist for oppfølging: Snarest mulig

Sak 40/2021 Fiskeutsett
Morten L og Morten S bestiller fisk som planlagt.  De informerer om når utsettet blir så fårt 
leveingstid er avklart med klekkeriet.  Det bør være fredning inntil 2 uker etter utsettet.

Det må tynningsfiskes aktivt i sommer.  Her må medlemmer bidra.

Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Morten L og Morten S
Frist for oppfølging: Snarest mulig

Sak 41/2021 Kringlevann
Morten L informerer det er bestilt nye benker til bålplass ved gapahuk.
Dugnad ifbm første onsdags-treff, 19. mai.  Morten og Morten planlegger hva som skal gjøres.
Fiskeoppsyn. Det bør snakkes med flere medlemmer, så vi blir flere som kan ha litt tilsyn av 
fisket/vannet.
Øyvind har bestilt skilt til gapahuken.
Skaffe noen paller og forsterke fiskeplasser på myrene.

Sommeren benyttes til å undersøke muligheter for oppgradering av områdene rundt vannet, 
inkludert hytta.  Kommune må involveres, og deretter kostnader.  Målet er å søke midler til 
eventuelle arbeider vi skal gjøre.

Vedtak: Tas til etterretning
Ansvarlig for oppfølging: Morten L og Morten S
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Frist for oppfølging: Snarest mulig

Sak 42/2021 Overnattingsturer Uvdal og Sømådalen/Tynset
Tor Aril informerte om status påmeldte.
Det på pushes å få inn påmeldinger før frist.  Gjøres via facebook og når vi treffer medlemmer av 
foreningen.  Flere har gitt signaler om begge turer.
Vi har booket hytter begge steder og må avbestille hytter som ikke skal benyttes.  Bent informerte 
om hva som er booket i Sømådalen og på Tynset.  For tur til Uvdal, MÅ deltakere betale egenandel 
senest 9. juni.

Ansvarlig tur til Uvdal: Øyvind
Ansvarlig tur til Sømådalen og Tynset:  Bent og Tor Aril

Tor Aril informerer ved påmeldingsfristers utløp, hele styret om hvem som er påmeldt de 
forskjellige turene.
Ansvarlige for turene må da så snart som mulig prøve å sette opp en fordeling hvem som skal bo i 
sammen.
Det oppdateres også ved utløp av påmeldingsfrist på nett/facebook, hvem som er påmeldt 
respektive turer.

Uvdal:  Påmeldingsfrist MÅ endres, til 9. mai pga avbestillingsfrist.

Vedtak: Tas til etterretning
Ansvarlig for oppfølging: Alle
Frist for oppfølging: Fortløpende

Sak 44/2021 Orientering - innesesongen 2021/22
Øyvind informerte om søknader om bruk av Vålehallen og Dalheim som er sendt kommunen.
Når kommunen har gjort tildelinger, informerer han hele styret om tidspunktene.  Deretter legges 
alle arrangementer inn på facebook og på nettsiden.  Det er søkt om Vålehallen og Dalheim på 
onsdager og gitt beskjed om vi ønsker oss ny og mer gunstig tid enn hva vi har hatt tidligere.

Vedtak: Tas til etterretning
Ansvarlig for oppfølging: Øyvind
Frist for oppfølging: Fortløpende

Sak 43/2021 Årsmøte
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Saksliste og saker til behandling gjennomgått.  Innkomne forslag kun fra styret, disse publiseres på 
nettsiden så alle deltakere er informert på forhånd.

Bent printer ut noen eksemplarer av komplette saksliste med vedlegg, for utdeling.

Styret møter kl 1700 og forbereder å sette ut stoler for faste plasser i storsalen.

Møtet åpnes av Øyvind som ønsker velkommen og sier noen ord før det offisielle møtet starter.

Premiering gjøres etter årsmøtet har behandlet de formelle sakene.  Øyvind og Tor Aril har 
kontroll på disse.

Øyvind handler inn mineralvann og kaffe.  Utover dette blir det ingen servering.

Vedtak: Godkjent
Ansvarlig for oppfølging: Bent og Øyvind
Frist for oppfølging: Årsmøtet

Referent:  Bent Magnussen
Dato:  28/4/2021
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