
 
 

Vestmarka 30.01.2022 

 

Sted: Kantina til EMS 

 

Til stede: Solveig Rapstad, Trond Rapstad, Inger Lise Kessler, Hans Jørgen Ovlien, Håkon 

Hauer, Lars Rambøl, Anita Pedersen, Nina Kisen, Erik Staavi og Ragnar Dæhli 

 

Forfall styret: Asbjørn Gulbrandsen,  

 

Andre til stede: Ingen 

 

 

Sak 01.22 Godkjenning av referat fra møtet 29. nov. 2021, oppfølging av saker 

 

Tursti rundt Langvatnet: Trygve Klanderud har bekreftet skriftlig at han aksepterer at turstien 

legges bak hytta hans og følger «rød trase» jfr. kart brukt som referanse ved behandling av 

saken. 

 

Jerpsetbautaen, tilbakemelding til kommunen: Forslag til tilbakemelding på kommunens 

referat ble lagt fram av Gutte. Vi gjør noen mindre justeringer, og sender tilbakemeldingen 

asap. 

 

Lager for lyd og lys i Kirkestuelåven: Dette er dessverre ikke fulgt opp siden forrige 

styremøte, men vil få prioritet nå. 

 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

 

 

Sak 02.22: Møteplan 2022 

Forslag til møteplan var sendt ut på forhånd.  

Årsmøtet avholdes mandag 7. mars for å styre klar av vinterferien. Resten av datoene som var 

foreslått beholdes. 

 

 

Sak 03.22: Regnskap for VG 2021 
Regnskapet var vedlagt møteinnkallinga. Ragnar gikk raskt gjennom oppsettet, «dagbok», 

balanse og bankbeholdning.  

 

Resultatet viser et underskudd på ca. 10.000 kr. 

 

Styret tok framlagt regnskap til orientering, og det legges fram for årsmøtet etter revisjon.  

 

 

 

 

Referat fra styremøte i VG 25. jan. 2022 
 



Sak 04.22: Årsberetningen 2020 

Utkast til årsberetning var vedlagt møteinnkallinga. Ragnar tok for seg «overskriftene». Styret 

kom med noen innspill som skal innarbeides.  

 

Vedtak: Fremmes på årsmøtet som styrets beretning for 2021. 

 

 

Sak 05.22: Forberedelse av årsmøtet 

 Mandag 7. mars kl. 19.00 i kantina til EMS 

 Hver organisasjon må nominere kandidat til styret i VG som velges på årsmøtet til 

Grendelaget, vedtektene finner dere her. 

 Dagsorden i hht vedtektene 

 

 

Sak 06.22: Valg til styret i ViU AS 

Grendelaget har en fast styreplass i ViU AS, og Solveig Rapstad er vår representant. 

Representant med personlig vara velges på styremøte i Grendelaget.  

 

Solveig er på valg nå i 2022, og stilte sin plass til disposisjon. 

 

Vedtak: Styret valgte Lars Rambøl som ny representant fra Grendelaget for to år og trer inn i 

den funksjonen etter generalforsamlingen i ViU AS i slutten av april. Solveig Rapstad ble 

valgt som vararepresentant.  

 

 

Sak 07.22: Arbeidsplan 2022 

Innspill til arbeidsplanen var sendt ut før styremøtet. Styret ga sin tilslutning. 

 

Vedtak: Arbeidsplanen for 2022 legges fram som en orienteringssak på årsmøtet 

 

 

Sak 08.22: Frivillighetens år, «Vår dag» 

 

Beslutning: Som «Vår dag» i frivillighetens år velger Vestmarka Grendelag Vestmarkadagen. 

 

 

Sak 09.22: Søndagskafèer 

 

Beslutning: en søndag i februar og en i mars. kl. 12-15. 

 Vestmarka Idrettslag søndag 20. februar  

 Sanitetsforeningen søndag 27. mars 

 

 

 

Sak 10.22 Runde rundt bordet 

 

Eidskog Naturbarnehage v/Nina: 

 Toini vikarierer for sjukmeldt styrer 

 Leid inn vikar for Toini 

 

Velet v/Gutte: 

 Mottatt kr 15.000 i støtte for drifting av Bygdekinoen i 2022 

 Neste framvisning med Bygdekinoen er 8. februar 

 Slukker juletreet i Brustadvika 

http://vestmarka.info/vg-vedtekter/


 

 

Eidskog Montessoriskole v/Erik: 

 Skolen rammes av de høye strømutgiftene, det er ca 4-gangen av «det normale» 

 Starter 6-7 elever på skolen til høsten. Da blir det totalt 46 skoleelever 

 

 

Vestmarka Hornorkester v/Inger Lise: 

 Har begynt å øve igjen 

 2. april er det Vårkonsert hvor 90-årsjubileet markeres 

 

 

Saniteten v/Anita: 

 Måtte avlyse julebordet på Fjels Grendehus pga covid 

 Vestmarka avsto fra første formiddagstreffen på Skotterud dette året pga covid 

 Årsmøte 23. februar (ca 1 mnd senere enn vanlig pga covid) 

 Lager 120 fastelavnsris og selger på Esson 19. februar + 26. februar fra kl. 11-15. 

 Ris som ikke selges på Esson: «Selvplukk» og Vippsbetaling fra Kirkestuegangen  

 24. april: Vårfesten for eldre 

 

 

Meninhetsrådet v/Solveig: 

 Skal rette opp trappa i Kirkebakken 

 Skal sandblåse og lakkere jernportene inn til kirkegården 

 Mottok kr 100.000 i støtte fra kommunen til restaurering av det gamle orgelet 

 

 

IVS v/Trond: 

 Er på sporet av å få ordning på kalenderen for booking av Samfunnshuset via 

vestmarka.info 

 

VJFF v/Hans Jørgen: 

 Mottatt kr 100.000 i støtte til hundeinnhegningsprosjektet. Skal ha styremøte for å 

vurdere om de skal fullføre prosjektet på Kalvhaugen (riflebana) før de tar fatt i 

Brustadvika. Midlene de har mottatt må brukes innen 3 år fra de er bevilget, og 75 % 

mottas før  

 

 

VIL v/Håkon: 

 Laget skiløyper den korte perioden det var snø 

 

 

Sak 11.22 Referatsaker/ informasjonsaker/ evaluering 

I hht innkallinga 

 

 

Eventuelt 

Åpent landskap:  

Rydder tennung fra skolen og bort til butikka. Gutte og Vidar legger en plan for dugnadene. 

Lørdag 19. og lørdag 26. februar. kl 09:00 - 15:00 Beverting kl. 12:00 på Badet. (Saniteten)  

 

 

Ragnar Dæhli 


