REFERAT FRA MØTE I REISELIVSGRUPPA I SKÅBU
Dato: 07.03.2017
Tid: 19.00-21.30
Sted: Skåbu Hytter og Camping
Tilstede: Anita Stebergløkken, Brynja Olgeirsdòttir, René Besseling, Ivar
Engevold og Arnhild Evjen.
Fravær: Arthur Bredli
Reiselivgruppa har nå hatt bare tre medlemmer. Vi arbeider for å få flere
medlemmer. Noen har sagt seg villige til å være med, men ikke alle hadde
mulighet for å komme på møtet denne gangen. Det møtte tre nye personer for
å høre om gruppa og få informasjon om hva vi arbeider med.
Møtet ble derfor startet med gruppas historie.
Opprinnelsen til denne gruppa er Bygdautvalget, som ble startet i 1983.
«Prosjekt Skåbu» foregikk noe senere og ut ifra dette prosjektet ble
Bygdautvalges undergrupper dannet.
Reiselivsgruppa er ei undergruppe av Bygdautvalget. Gruppa het fra starten av
«Arbeidsgruppa for Reieliv», men har alltid gått under navnet
«Reiselivsgruppa»
Reiselivsgruppa skal arbeide for å tilrettelegge opplevelsestilbud i nærområdet
og utgir hvert år «Skåbuguiden».
Prosjekter som reiselivsgruppa har arbeidet med er: Kulturstien på Slangsneset,
ny bru over Hinøgla, varden på Skardfjellet, badeflåten ved Maribu,
restaureringen av arbeidskoia i Petsiko, diverse skilting og skiltene
«Velkommen til Skåbu».
I de senere årene har Skåbuguiden blitt prioritert.
Annonsesalg, redigering og distribusjon foregår på dugnad.
Guiden blir trykket av Dale-GudbrandsTrykkeri AS, som også utfører den
tyngste delen av distribusjonen.
Det ble foreslått å trykke hele guiden i farger.
Dette kommer vi tilbake til når vi starter arbeidet med Skåbuguiden for 2018 til
høsten.

Årsmeldingen for 2016 til Bygdautvalget, regnskapstall og referatet fra forrige
møte ble gjennomgått.
Støtte til Skåbu Husflid ble innvilget med kr.1.000,Mottatt informasjon og søknadsskjema for lokale idretts- og
kulturarrangementer fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.
Søknadsfrist er to ganger i året: 15.03.2017 og 15.10.2017.
Søknadsskjema legges ut på www.skabu.com.
Til orientering:
Skåbu Skiltprosjekt er ikke utført av Reiselivsgruppa i Skåbu.
Skåbu Skiltprosjekt har også sin opprinnelse i Bygdautvalget, men under Skåbu
Utvikling som er ei annen undergruppe og som derunder igjen har reiseliv som
et av sine arbeidsfelt. Skåbu Skiltprosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom
Skåbu Utvikling, Skåbu Tverrbygda Løypelag og Skåbu Tverrbygda Espedalen
Idrettslag. Dette prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen og Oppland
Fylkeskommune, lokale bidragsytere og en stor dugnadsinnsats.
Dato for neste møte ble ikke bestemt.
Innkalling kommer i september.
Skåbu, 12.03.2017
Arnhild Evjen

