
Styremøte	Skramstadseter	Vel	
Møtereferat	
Møtedato 8/1 2021 kl 14:00 

Til stede: Leder: Bjørn Thingstad 
Nestleder: Morten Torp 
Styremedlem: Idar Sørgjerd 
Kasserer:  Trine Vaaler Sønsthagen 
Varamedlem Ole Johan Nygaard 
Skirenn komiteen: Kristoffer Andreas Kleven 
Avtr sekretær: Anne Mari Skjefstad 
Ny sektretær/referent: Ole Fjæstad 
 
 

  

Betaling av kontigent. 

Det sendes årlig ut giro/epost til ca 300 hytteeiere. Av disse er det i 2021 under 200 som har 
betalt kontigenten (Det legges også med giro for frivillig innbetaling til Løypeutvalget) .  BT 
Sjekker muligheten med Åmot Kommune om vi kan få tilgang til register over eiere/adresser 
for og sjekke om adresselista vår stemmer. Styret sjekker også opp muligheten for om det 
for eksempel kan betales via Vipps da dette sansynligvis vil forenkle innbetalingen for hytte 
eierne. 

Til info: Oppdatert adresseliste fra Åmot kommune viser at det nå er 466 hytter som hører til 
området.  

Dagsturhytte. 

Åmot Kommune sammen med innlandet fylkeskommune og Sparebank stiftelsen skal bygge 
en dagsturhytte og ønsker innspill på hvor denne skal plasseres. Skramstadeseter  Vel tok i 
den forbinnelde kontakt med Birkenåsen Vel for felles forslgag til plassering  og  forslag som 
blir leveret Åmot kommune blir da Engulfsfjell som ligger midt mellom Skramstadseter og 
Birkenåsen. 

Aktiviteter for barn sommerstid. 

Styret har fått hendvendelser angående sommeraktiviteret for barn og eventuelt muligheter 
for en lekeplass for bruk i sommerhalvåret. Her må det undersøkes om hvem som evtuelt 
har ansvaret for lekeplassen og om dette er mulig å få til med grunneierlaget. Mulige andre 
aktiviteter er sykkel løype, Frisbie golf.  

MT kontakter Ragnhild Bolstad om råd og OJN sjekker hva utstyr for Frisbie golf evt koster. 

 

 



Infotavle. 

Infotavlen som står på setervollen begynner og bli gammel og utdatert. BT sjekker med 
sparebanken og Skramstadseter grunneierlag som i sin tid stod for tavlen kan sponse en ny. 

 

Betaling til Løypeutvalget i Åmot 

Styret bestemte å overføre 25000kr til Løypeutvalget i Åmot. Vi tar en vurdering i våres når 
kontigenter/frivillig giro for løypekjøring har kommet inn om det skal overføres mere. 

 

Ilsted i Gapahuk 

Det har kommet spørsmål om det er muligheter for å plassere ett ilstedet inne i gapahuken i 
stedet for utenfor slik at man kan holde varmen litt bedre. OJN sjekker opp om dette er 
mulig og hva det eventuelt vil koste. 

 

Lysløype 

BT sjekker med grunneierlaget om dette er noe man kan få til. 

 

Påskeskirenn 

Styret skal høre med de lokale butikkene om de kan spone litt premier til de minste. 
Skirennkomiteen avholder eget møte når det nærmer seg påske. 

 

Ny kaserer 

Trine Vaaler Sønsthagen ønsker å gi seg etter 11 trofaste år som kasserer. Styret prøver å 
skaffe en erstatter innen årsmøtet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

   


