
 

Protokoll Medlemsmøte i ØSV 
Varmestua 26.03.22 
Til stede: 34 personer  
Møteleder: Karl Erik Tørlen 
 
Alle presentasjoner som ble brukt på møtet er vedlagt. 
 

Saker fra ØSV   
Sak 1.  Gjennomgang av Handlingsplan 2022 v/Karl Erik Tørlen 
1.1 Åpen dag 

KET orienterte om opplegget omkring åpen dag. Det er Fokkhauglia som har ansvaret 
for arrangementet i år. Dato for årets arrangement blir 20. august  
 

1.2 Medlemsstatus og Økonomi 
Pr. søndag 25.03.22 var det vi 295 betalende medlemmer for 2022. Vi har kontroll 
over hvor mange mulige nye medlemmer vi har i området. Det blir kontinuerlig 
jobbet med å øke antallet medlemmer. 
 

1.3 Medlemstur til høsten 
Turen blir arrangert i september. Valg av endelig rute blir tatt senere, men det blir i 
området Fattig og Rik og/eller via Lillevannet. 
 

1.4 Øyna vår/sommer/høst 
Det er avtalt arbeider med f.eks. rydding av skog m.m. i området Øyna, dette må skje 
i samarbeid med Langsæterlaget Sameige og Friluftsrådet. 
 

1.5 Status installasjon av hjertestarter 
Erik Westre orienterte om ØSV sin plan om å få på plass en hjertestarter. 
Beliggenheten blir i området der skiløypen krysser vegen opp mot Fokkhauglia. Vi er i 
dialog med Nordvest nett med tanke på strømtilførsel og videre ble det orientert om 
finansiering ved hjelp av sponsorer, og hvilke planer vi har for opplæring. 
 

1.5 Skilting 
Per Trygve orienterte om arbeidet med å få orden på skilting på Overøye. Han jobber 
sammen med kommunen og en del andre involverte parter. Utfordringen er bl.a. 
hvor skilt kan settes opp og utforming av skilter. Dette er et arbeid som 
forhåpentligvis blir fulført i løpet av året. 
 

1.6 Ny sti i området Nedre Almås 
Andreas Ludvigsen informerte om sitt arbeid med å opparbeide en ny «rås» mellom 
gamleveien og gangvegen langs elva. Navnet blir Elvastien 

 
 



 
Sak 2. Den store dugnadsdagen 2. juli 

Karl Erik orienterte om dugnadsdagen 2. juli og litt om hvilke prosjekt som er mest 
aktuelle. (se vedlagte powerpoint presentasjon) 

 
Sak 3. ØSV sitt initiativ til overgang på elvabytet 

ØSV har budsjettert med å legge ut flere bruer. Vi søkte Langsæterlaget Sameige om 
å få gjennomføre prosjektet og fikk avslag. Derfor blir dette tatt ut av den vedtatte 
handlingsplanen 

 
Sak 4. Status Pusken brua – ref. brev til kommunen 

Karl Erik orienterte om ØSV sitt initiativ mot Fjord kommune for å påvirke utforming 
og fremdrift. Vi har nå fått svar fra Fjord kommune om at vi kan regne med at ny bro 
er på plass i 2024. 

 
Inviterte gjester 
1. Fjellservice v/Arnljot Worren 

• Ny garasje – status og fremdrift. 
Fjellservice ønsker på grunn av driftsmessige årsaker å etablere en garasje nærmere 
skitraseen. En garasje er estimert til en kostnad på ca. NOK 1.100.000. Men på 
bakgrunn av at det kommunale tilskuddet er bortfalt i 2022, vil FS mulig utsette 
oppstart av dette 

• Løypemaskin og elvabytet 
Arnljot orienterte om at overgangen ved elvabytet er i dårlig stand og at det derfor 
kan bli vanskeligheter i forhold til skiløyper innover til Storvatnet.  

• FS sin økonomi –  
Fjord kommune har kuttet sitt bidrag til Fjellservice. Derfor mangler en nå                
NOK 150.000 i forhold til tidligere budsjett. Dette gir Fjellservice utfordringer i 
forhold til driften fremover. 
Det ble en kort diskusjon om hvilke muligheter en har for å etablere ordninger som 
gir Fjellservice bedre økonomi. 
 

2. Arena Overøye v/Vigdis Øye 
• Orientering om 15 års revisjon 

Dette er en lovbestemt revisjon av anlegget. Revisjon krever endel utskifting og 
kontroller av det tekniske. En slik revisjon koster ca. NOK 1.400.000. Videre kreves 
det også ca. 500 dugnadstimer. 

• Sesongen i år 
Det er ca. 50 personer som jobber på anlegget nå i sesongen de fleste på dugnad. De 
som påtar seg å jobbe faste vakter på dugnad får gratis skikort. Sesongen har i år 
utviklet seg omtrent som i fjor.  

• Dugnadsdagen i ØSV – hva vi ønsker hjelp til. 
Det blir arbeid med å rydde trær m.m. 
 
 



 

3. Skipatruljen v/Hans Bruseth og Geir Kåre Hove 
• Hva gjør vi – orientering om virksomheten 

Skipatruljen er 17 «ansatte», det er skiløpere som ønsker å delta for å sikre at det er 
trygt å stå på ski i anlegget. Deltar også på andre skadeforebyggende og 
opplæringstiltak i området.  

• Bemanning 
Bemanningen vil bli økt fra 17 til ca. 20 neste år. 

• Fremtidsplaner. 
En jobber med å utvikle troppen til å bli enda bedre. Det skjer ved hjelp av kursing av 
personell og investeringer i bedre utstyr. Ønsker også på sikt å få egen ATV som kan 
brukes ved uønskede hendelser innover i fjellet. 
 
Avslutningsvis informerte formann Karl Erik Tørlen at ØSV styret besluttet der 
og da å tildele skipatruljen kr 10 000 i støtte til det verdifulle arbeidet de gjør 
både på skitrekket og i fjellet som stand by ved skade. 
Han avsluttet møtet med å henstille de tilstedeværende og se på medlemslista 
på www.ovrestordalvel.no og verve enda flere medlemmer. I tillegg informerte 
han at referatet vil bli lagt ut på hjemmesida vår og orientert om at dette skjer 
i info. Nr. 3/2022 
 
Takk for oppmøtet til de fremmøtte 😊"#$% 

 
 
 


