Referat styremøte 30.04.2014
Til stede: Heidi, Jonny, Lars, Hilde, Eva(ref)
Fraværende:Sonja
Sakliste:
14/14
Heidi orienterte om møte vi hadde med sentrumsgruppemøte, Eva sender referat fra dette til alle i styre.
15/14(6/14)
Nord Fron kommune v/arrangementkomite for by-festen
Invitasjon til samarbeid angående by-fest på Vinstra, vi ble for sene til dette møte, noe vi beklager.
Våre forlag er:
 Buss tur/retur Skåbu
 Vi spør: musikken, sketsj fra revyen, barnekoret, Mukampen spellmannslag
Ansvar: Heidi, Heidi jobber videre med denne saken
16/14(7/14)
Fe-rister
Her kommer det dessverre ikke tilbakemelding fra Bjørn Bjørke, Eva purrer videre
Eva orienterte om arbeidet rundt dette. Det jobbes videre med saken, søkt kommunen v/Bjørn Bjørke om å få legge
ned permanent rist i Autlifeltet.
Ansvar: Eva
17/14(8/14)
Tettstedsmidler
Kommunen ber om innspill fra bygdautvalget
Forslaget vi trodde var kommet fra ordfører viste seg dessverre ikke å være riktig. Innspill fra BU er sendt til Bjørn
Bjørke, også her mangler det tilbakemelding. Heidi purrer opp denne saken.
Ansvar: Heidi
18/14(9/14)
Vedlikehold gangveg skåbu
Snakk med kommunen om vedlikehold og reperasjon av fortaug, hastesak
Ansvar: Heidi jobber videre med denne saken
19/14(10/14)
Møte med Rene utsatt til etter påske
Ansvar: Heidi jobber videre med saken

20/14(11/14)
Konsesjonsutvalg
Heidi har snakket med Finn Hellebergshaugen,han er med og ønsker at BU finner medlemmer til denne gruppen, vi
spør:
Hans Sletten
Ole Petter Dahle
Kjetil Harildstad
Kristian Ekre
Jo Risdal
Ansvar: Johny jobber videre med denne saken
21/14(12/14)
Banner til lyktestolpene
Sentrumhjørnet i Kvam kan lage disse, vi avventer dette til vi ser om vi får midler. Vi diskuterer dette med Skåbu
utvikling, inviterer Per Steinar og Tori til neste møte (Heidi inviterer)
Møte haar funnet sted og referatet er sent til alle medlemmer av styret,
Ansvar: Lars sjekker litt rundt dette, størrelse, pris etc. Tori fra sentrumsgruppa har osgså engasjert seg i denne
saken
22/14(13/14)
Bygdarensk:
Invitasjonen og ansvarfordeling er gjort, vi sender ut invitasjon neste uke.
Rensken blir i år 14.mai 2014, alle i styret baker / smører rundstykker
Heidi sørger for at all dokumentasjon for bygdarensken blir lagt på en minnepenn som oppbevares på bygdhuset.

Neste møte 03.06 , Sonja tar med kaffe og ”biteti”

