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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I STORHOLMEN DRIFT SA  
  

Møtet ble avholdt på Stiklestad Nasjonale Kulturhus, onsdag 31. mai 2017 kl. 18.00.  
  

Tilstede: 

Rolf Haugan, Nils Martin Hynne, Tor Johnson, Knut Arne Selli 

Ikke tilstede: Rigmor Wiborg, Øyvind Standal 

 

 

Sak 11/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
  

Vedtak: 

Feil dato for neste styremøte ble rettet til onsdag den 31. juni 

Protokoll ble godkjent og signert 

 

Sak 12/17 Evaluering av Påskebingo 

Gjennomgå rutiner til neste påskebingo. 

Rigmor har oversendt et godt forslag til rutiner som vil danne grunnlag for senere arrangement. 

Vedtak: 

KAS utformer retningslinjer for senere bruk. 

 

Sak 13/17 Status utbygging og ferdigstilling av VA-anlegget 

Aksjoner fra tidligere møter: 

- Forlenger av pumpekum 

- Lekasjer i 2 halser på Septiktank  

- Hull etter strømkabler mm i noen kummer rettes til sommeren. 

- Serviceavtale med responstid på VA anlegget 

- Feil på kabel til pumpe ved Haugan 

- Feil på kabel til pumpe og lekasje på kumme ved Øvrum 

 

Vedtak: 

Feil på kabel ved Haugan er midlertidig rettet med ny kabel på bakken. Utbedres permanent ved vårdugnad. 

Feil på kabel ved Øvrum blir rettet denne uken. Lekasje i bunn av kumme taes opp med Farbu og Gausen. 

Lekasjer i 2 halser på Septiktank tettes og hals på pumpekum festes og tettes.  

Terreng over tank heves som avtalt mellom Trond Aunan og Tore Berge. 

Se e-post fra Stig angående disposisjon av innestående kapital. 

 

Sak 14/17  Parkering, brøyting og utbedring av vei samt motorisert ferdsel på Storholmen. 

 
Parkering og veier. 

- Orientering om møte med Sandvika hytteutvikling. Tilstede Rolf Haugan, Knut Arne Selli, Odin Granheim og 
Arvid Engløkk. 

- Undersøke muligheter for utvidelse av parkeringsareal. Lovlig utbygging. 

- Inngå avtale med Tore Berge om brøyting. 

- Møte med Tore Berge om motorisert ferdsel i terrenget på Storholmen. 

- Fokksnø langs stranda hindrer heimkjøring fra Innerholmen. Forslag til bedre sikring av veien og eventuelle 
tiltak som kan gjøres. 

 
 
Vedtak: 

Det inngås avtale med QPS v/ Engløkk om serviceavtale og responstid. 

Rolf og Knut Arne gjennomgår avtale med Tore Berge. 

Ved fokksnø må hver enkelt hytteeier vurdere egen parkering for sikker heimkomst. 

  



 

Sak 15/17 Forberedelser til Vårdugnad 

 

 Info til medlemmer Storholme Drift SA (e-post, FB og Hjemmeside)  

 Konf med Tore Berge om vei og  Septiktank  ++. 

 Oppgaver og arbeidsfordeling. 

 Matriell og utstyr som trengs? 

 Kaffe og noe å bite i. Møteplass og bål? 

 

Vedtak: 

Innkallelse til vårdugnad er utsendt den 31.05. (KAS) 

Påminnelse sendes 1 uke før dugnaden via e-post, Facebook og Hjemmesiden. (Stig) 

De i styret som har anledning tar en befaring på Storholmen for å kartlegge arbeidsoppgaver og utstyr som trengs. 

(KAS tar kontakt) 

Hver enkelt tar med mat for eget behov. 

Kontakte Stig om han kan ta ansvar for bål og eventuelt kaffe på Svartkjel.  

 

Sak 16/17 Økonomi 

 

 Faktura til  Steinsli, Bjartnes, Sandnes og Laugsand - Wold, Ness, Vholen, Lykke, Lundås. 

 Restanser på medlemsavgift mm. 

 Utbetaling til de som leverer strøm til VA-anlegget og bommen. (Inngått avtale 10/13) 

 Brikker for bom. (Sende/Stuberg og Baglo) 

 

Vedtak: 

Faktura til Steinsli, mm. sendes ut når kostnader vedrørende VA-anlegget er ferdigstilt. 

Faktura til de som ikke tilhører Storholmen, men ønsker å kjøre og parkere innenfor bommen utsendes. (350 kr inkl. 

mva) 

Avtale om strømlevering til VA-anlegget og bom er godtatt av 10 stk. Penger er overført til de som har gitt 

tilbakemelding om målerstand. 

Brikker til bom er reservert til 2 stk, men ikke hentet. (Tor) 

 

Sak 17/17 Handlingsplan 2017 

 

 Vårdugnad lørdag 17. juni 2017 kl. 10. Oppmøte Erlings plass 

 Styremøte før høstdugnad 30. august 2017. Kl. 18 på Stiklestad Nasjonale Kulturhus 

 Høstdugnad lørdag 16. september 2017 kl. 10. Oppmøte Erling Grevskotts plass 

 

Sak 18/17 Eventuelt 

 Ta kontakt med Tore Berge for et møte om dugnad, rep av tank, brøyting og ferdsel i hytteområdet. (KAS 

sender e-post) 

 

 
 

______________________                                   _________________________     ___________________ 
Tor Johnson                                      Rolf Haugan                                                  Rigmor Wiborg 

 
 
 
 
 

______________________                                           _________________________                                        _______________________ 
Martin Hynne                                 Knut Arne Selli                                Øyvind Standal   


