Referat styremøte onsdag 8 mai 2013

Til stedet: Heidi Maurstad, Kristian Ekre, Lars Kvaalen, Johny Berglund, Hilde Vestbakken, Sonja Bregonje og Per
Steinar Brendløkken (fra Liv Låga)

Sak 1: Vi har fått et nytt brev fra Brønnøysund og nå stemmer nå.
Sak 2: Vi har fått brev fra Nord-Fron Kommune med varsel om planoppstart med nye gjerderregler.
Sak 3: Ordfører vil jobbe videre med Skåbuvegen og da er ønske om å ha en gruppe som arbeider med Skåbuvegen.
En person fra Statens Vegvesen, en fra fylkeskommune, en fra Skåbu bygda utvalg og en fra Kvikne.
Skåbu Bygda utvalg vil også ha en ekstra person som kjører ofte den vegen. Heidi skal spørre først Pål Halvard Virik
(fra Skåbu Tradisjonsbygg). Andre alternativ er Ole Kristian Slåen (Midt Gudbrandsdal brannvesen)
Sak 4: Banner. Neste møte tar Sonja med en katalog med forskjellige banner. Egentlig skal det verre en ordentlig
ordning ved flagg, juletre og eventuell banner med noen som tar ansvar for dette. Heidi skal undersøke hvem har
ansvar og tar en prat med kommune om litt støtte.
Banner kan eventuelt bli en Skåbu prosjekt etter undersøkelse.
Sak 5: Felås. Sonja skriver et brev til Jan Frode Stø, Arne Fagervold, Sjur Sande og Pål Halvard Virik om att det er
viktig for Skåbu som fikk turist status, å ha felåsene på plass før sauen blir løslatt.
Per Steinar Brendløkken har snakket litt om Liv Lågå. Han ønsker seg en komite for Liv Låga. Vi skal prøver å hjelpe
han med dette. Lars Kvaalen og Sonja Bregonje skal verre med Randi Brendløkken å fordele plasser og sorger for
strøm på markedsdagen. Neste styremøte tar vi det opp igjen.
Til neste bygda rensk skal vi kjøpe kaffe/plastbeger, stor pakke servietter, teposer og kaffefløte.
Hilde kjøper kaffebeger til neste styremøte.
Takk for frammøte.
Neste styremøte 5. juni. Da skal vi først pynte ved Minnelund.
Med vennlig hilsen
Sonja Bregonje
Sekretær Skåbu bygda utvalg

