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Agenda 28.3
1. Gjennomgang av Handlingsplanen 2022

1.1. Åpen dag – Dato og arrangør
1.2. Medlemsstatus og økonomi
1.3. Medlemstur til høsten
1.4. Øyna vår/sommer/høst
1.5. Status på installasjon av hjertestarter i Fokhauglia

2. Handlingsplanen og Den store dugnadsdagen 2. juli
3. ØSV sitt initiativ til overgang på elvabytet
4. Status Pusken broa – ref. brev til kommunen
5. Saker fra budsjett - NY

Inviterte
1. Fjellservice

1.1. Ny garasje – orientering om status og fremdrift
1.2. Løypemaskina og elvabytet
1.3. FS sin økonomi

2. Arena Overøye ved leder Vigdis Hove Øie
2.1. Orientering om 15 års revisjon
2.2. Sesongen i år
2.3. Dugnadsdagen i ØSV – hva vi ønsker hjelp til

3. Skipatruljen v/Geir Kåre Hove
3.1. Hva gjør vi – orientering om virksomhet
3.2. Bemanning
3.3. Fremtidsplaner



q Åpen dag – dato og arrangør
q 11.6  - 20.8 – eller …. 

q Medlems status og økonomi 
q 295 – 18 – 80 – 19 

q Medlemstur til høsten
q September via Lillevannet eller Fattig og Rik

q Øyna vår/sommer og høst
q Klargjøring – skoging - ???

q Status på installasjon av hjertestarter



Den store dugnadsdagen
Dato Ansvar fra styret Diverse

Fellesdugnad vår • Arrangere fellesdugnad med fokus på ØSV sine 
installasjoner 02.jul alle

Nettside og Medlemsinfo • Jevnlig oppdatere medlemmer KET løpende

St. Hans moro • Midtsommer fest på Øyna med …..................... 18.jun avventes svar fra 
Fylkeskomunen

Felles dugnad • 02.jul

Øyna • Lage lekeapparat - gamle flåten - - div. vedlikehold 
- Jonny tildele hyttefelt

Jolbotn - Kleiva • Skikkelig kvisting Kleiva vatnet til Fantehammeren -
legge  broer (ferdigprodusert) Helge Pusken

Arena Overøye • Arena Overøye forespørres Rune S Reset - Romemyra - Overøye 
feltene

Elva fra Pusken til   
Kvitlebroa • Åpne med kvisting mot elva på vestsida Jonny Lia feltet - Bergeløsslettet

Stien til Storvatnet • Kvisting videre fra sti like før Elvabytet og Ådalen, 
samt broene i Langedalen Jan Are Kvitlane 

Stien til Dyrdalstinden og 
«Ørastolen?» • Kvisting stien og utbedre denne PT Dyrdalsfeltet

Sette opp skilt • I samarbeid med verdensarv komiteen - nye skilt PT E.a

Kvisting for FS • Fokhaugstova - Lillevatnet og Fellesfjøsen - Jolbotn FS Fokhauglia - Pusken



Ny bro på Pusken
Underteikna vil takke for det store engasjementet 
som vert vist for eit flott område av Fjord kommune.
Når det gjeld plan for ny Pusken bru, så er det per 
dato ikkje konkrete planar for korleis dette skal 
utførast. 

I investeringsplanen for Fjord kommune står Pusken bru som eitt av fleire objekt i høve 
investeringar på veg og bruer. 
Slik administrasjonen vurderer framdriftsplanen no, ser ein for seg at Pusken bru først 
kan realiserast i 2024. 



Diverse saker fra budsjett

• Elvastien
• Hvor
• Når
• Finansiering



Fjellservice v/A. Worren
Ny garasje



Fjellservice
q Løypemaskina og elvabytet

q I heile februar og hittil i mars har det gått fint å køyre over elva på 
Elvabyte. Med lite vatn og nattefrost framover kan vi kome på 
Storvatnet i påska?

q Vi skal i sommer ha ei gravemaskin inn på Elvabyte for å ordne på 
rørkryssinga.

q Seljebotnløypa har begynt å opne seg på nokre bekker. Det er ikkje
frose under snøen i år.

q I påska vert det normalt køyrt kvar dag.

q FS sin økonomi 



• Orientering om 15 års revisjon

• Sesongen i år

• Dugnadsdagen til ØSV –
hva vi ønsker hjelp til

Arena Overøye v/ Vigdis Hove Øie



Skipatruljen på Overøye

qHva gjør vi – orientering om virksomhet

qBemanning

qFremtidsplaner


