
Flaksjø- og Lillefjell Bygdeallmenning 

 

Valg i forbindelse med årsmøte 30. mars 2020 i Øfsti Grendehus. 

 Valg av 3 styremedlemmer for fire år, 2 varamedlemmer for 2 år og 1 nytt medlem til 

valgkomiteen.   

 

Valgkomiteen har bestått av Rune Rømo, Per Kristian Mæhlen og Joar Ekren. 

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Styret: 

 Arne Stene (gjenvalg)  4 år 

 Even Damås   4 år 

 Bjørn Ole Håve   4 år  

 

Vara til styret: 

 Sigurd Svendsen  2 år  1 vara 

 John Berg   2 år  2 vara 

 

Valgkomite: 

Roar Stenseth Kristoffersen   6 år. 

 

Godtgjørelser: 

Forslag av satser/godtgjørelser er gjort av Revisorer og Valgkomiteen. 

Leder:  

 Kr.9000,00  

 

Møter: 

 Dagsmøter  kr. 220,- pr. time 

 Kveldsmøte  kr. 600.- pr. møtte 

 

 



Blinking/utvisning av virke: 

 Kr. 220,- pr. time 

 

Revisjon og valgkomite: 

 Kr. 500,- pr. år 

 

Styret har lagt frem forslag om å føre timelister for arbeid gjort av styret utover vanlig forventet 

styrearbeid og har listet opp 11 punkter: 

 Gjennomgang og ajourføring av bruksregisteret/manntallslisten. 

 Søknader om bruksrett 

 Arkivgjennomgang av svært mye materiale fra arkivet i Øfsti Grendehus som er av særlig 

interesse og nødvendig for behandling av dagsaktuelle saker. 

 Administrasjon og oppfølging av stor- og småviltjakten. 

 Drift av hjemmeside og Facebook, våre kommunikasjonskanaler mot de bruksberettigede og 

andre interessenter.  

 Gjennomgang av avtaler med Forsvarsbygg. 

 Høringsuttalelser. 

 Gjennomgang og digitalisering av alle festeavtaler på hytter. Styret ønsker samtidig å få 

standardisert kontrakter der vi kan ha mulighet til det. 

 Utarbeidelse av brev/eposter i forbindelse med overforstående punkter. 

 Utadretta oppgaver som informasjonstavler og logo mm. 

 Gjenstående og nye punkt på arbeids-/handlingsplan, f.eks. gjennomgang og endring av 

bruksreglene. 

Innstilling: 

 Det meste av dette mener Revisorer og Valgkomiteen går under vanlige styrearbeid og 

skal ikke godtgjøres utover satsene for styremøter. 

Det må sjekkes opp mot hva som står i vedtektene om hva som ligger under 

arbeidsoppgavene til styret. 

 

Honorar for deltakelse i styret for Flaksjøveien AS: 

 Kr. 2000,- 

 

 

 

For valgkomiteen og Revisorer 

Rune Rømo, Per Kristian Mæhlen, Joar Ekren, Per Flekstad og Lorents Stenseth 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


