
 
 

Vestmarka 02.05.2022 

 

Sted: Kantina til EMS 

 

Til stede: Erik Staavi, Lars Rambøl og Ragnar Dæhli 

 

Forfall styret: Asbjørn Gulbrandsen, Solveig Rapstad, Trond Rapstad, Håkon Hauer, Nina 

Kisen, Inger Lise Kessler, Hans Jørgen Ovlien, Anita Pedersen,  

 

Andre til stede: Finn Høgåsen, Aktiv i 100 

 

 

Sak 25.22 Godkjenning av referat fra møtet 11. april 2022, oppfølging av saker 

 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 26.22: 17. mai på Vestmarka 

• Ragnar refererte program/plan for arrangementet på Vestmarka. Marianne Delviken 

har god kontroll, dette blir bra! 

• Programmet legges ut på weben 

• VG v/Ragnar tar jobben med å regulere trafikken på Kjerketråkka og lauvpynting på 

skolen. Erik/Håkon fikser flagg langs fv. 21. 

• Nina ordner flagg på Badet. 

 

 

Sak 27.22: Komite og komitemøte Vestmarkadagen 

• Komiteen: Kirsti Opdal Eriksson (VJFF), Anita Pedersen (Saniteten), ENB (Toini), 

Ole Viggo Møllebråten (VIL), Solveig Hem Sørli (Vestmarka Vel), Henrik Oscar 

Christensen (Hornorkesteret), Sten Morten Taugbøl (AMP), Erik Staavi og Ragnar 

Dæhli (VG) 

• Erik har booket Max Ivan 

• Ragnar kaller kjapt inn til første komitemøte 

 

 

Sak 28.22: Arbeidsplan for VG 2022 

 

Lagerrom lys & lyd Kirkestuelåven 

• Jan Børli begynner trolig på jobben kommende uke. 

 

Åpent landskap 

• Felling av de store trærne som kommunen har tatt ansvar for utsettes til etter løvfall i 

høst. 

 

 

Referat fra styremøte i VG 2. mai 2022 
 



Lyssti Brustadvika 

• Spillemiddelsøknaden skal opp til behandling i hovedutvalg i Innlandet fylket 11. mai. 

Det blir fortløpende sendt ut tilsagnsbrev etter vedtak. 

 

 

Sak 29.22 Runde rundt bordet 

 

Velet v/Gutte: 

• Bygdekino i morgen 

• Skal plassere et bord på «Hønnåsen». Trenger en 6-hjuling (ATV) til det. 

 

Eidskog Montessoriskolen v/Erik: 

• Ikke noe nytt siden sist 

 

Aktiv i 100 v/Finn: 

• Aktiv i 100 ønsker å bli presentert under «Organisasjoner» på Vestmarka.info. Der 

legges bl.a. terminlista ut. 

• Finn gir tilbakemelding på om «Aktiv i 100» vil delta i komiteen til Vestmarkadagen, 

eller om de «bare» skal stille med stand 

 

 

Sak 30.22 Referatsaker/ informasjonsaker/ evaluering 

• På generalforsamlingen til ViU AS ble Lars Rambøl valgt inn som ny 

styrerepresentant fra VG. Solveig Rapstad er varerepresentant. Solveig gikk ut av 

styret etter mange år i styret. 

• Har kjøpt brukte «kjøreramper/kjørebruer» for enklere lasting/lossing av musikkutstyr 

til bilhengeren med utstyr. Kr 800,- 

 

 

Eventuelt 

• Hans Jørgen og Erik jobber med å forbedre rekkverket ved bilbrua over Buåa i 

Brustadvika 

• Vi setter opp en nøkkelboks for sccenelageret i Kirkestuelåven 

 

 

Ragnar Dæhli 


