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Referat styremøte 2020.06.21 

 

Sted: Jobb hos Oddvar (Karstein Kristiansen) 

21.06.2012 

Kl 18.00-19.00 

 

Deltakere Oddvar, Line, Torgeir og Ingvill 

Meldt forfall Kine og Monica 

Sak 1 Referat                             
Referat sendes til styre for kontroll før publisering. 

Referatet skal også inneholde «ansvarlig» 

Sak 2 Komiteer  
Vei/vann, arrangement, aktivitet, bygg, drift sanitær. 

 

Strøm: 

Inn bygging av strøm stolper, vi venter på pris på dette fra Raymond. 

 

Bygg: Styret handler inn material til topp bord gjerdet langs veien, 

håper noen utbedrer dette i sommer. (alle) 

 
Drift sanitær:  

-oppfølging av mengde sanitær artikler. (Inger) 

-Korrigering av beskrivelse i ordinær vaskeliste. (Ingvill) 

-Oppdatere covid 19 lister samt flere kvitteringslister. (Monica)  

 

Styre oppfordrer alle som bruker Sandnes i sommer til å fordele 

vasking og påse at det blir utført. 

 

Styre bestiller inn material til gjerde. (Ingvill) 

 

Medlemmer må huske på gressklipping. Oppfordrer noen til å se over 

og rette feil på klipperne. 

 

 

Sak 3 Post 
Ingen 

Sak 4 Økonomi.  
Utsending av årsleie. (Kine)  

Sak 5  Plasskomite: 



 

Innkalling styremøte  

______dato________ 
  

 

 

Sak 1. Plass 20, Ole Jensen søker om bygging av platt og bygging av 

bod bak teltet. Plasskomiteen har vært og målt opp. Søknaden 

godkjennes etter oppgitte mål. Søker er orientert om dette. 

 

Sak 2. Plass 59, Pål Vidar Nilsen søker om utvidelse av platting i 

front. Plasskomiteen og leder har vært og målt opp. Søknaden 

godkjennes etter oppgitte mål. Søker er orientert om dette. 

 

Sak 3. Plass 56, Stian Wangen søker om utvidelse av platt og bygging 

av bod og takutstikk over platt i forbindelse av vedlikehold av teltet. 

Plasskomiteen og leder har vært og målt opp. Søknaden godkjennes 

etter oppgitte mål. Søker er orientert om dette. 

 

Sak 4. Plass 12, Tommy Andreassen søker om bygging av bod. 

Plasskomiteen har vært og målt opp. Søknaden godkjennes etter 

oppgitte mål. Søker er orientert om dette. 

 

Sak 5. Plass 39, Lorraine Sørnsen søker om og snu vognen samt 

bygging spikertelt. Plasskomiteen og leder har vært og målt opp. 

Søknaden godkjennes etter oppgitte mål. Søker er orientert om dette. 

 

Sak 6. Plass 36, Morten Olsen søker om utvidelse av platting. 

Plasskomiteen har vært og målt opp. Søknaden godkjennes etter 

oppgitte mål 

 

Sak 7. Søknad om internbytte. Bjørn Tore Osenbroch søker om og 

flytte til plass nr 32. Plasskomiteen innstiller til dette da det ikke er 

andre søkere til denne plassen. 

 

Sak 8. Søknad om internbytte. Michael Bringsli søker om og flytte til 

plass 65. Plasskomiteen innstiller til dette da det ikke er andre søkere 

til denne plassen.  

SØKNAD ER AVSLÅTT PGA UTLYSNINGS FEIL. 

 

Sak 9. Søknad om plass. Ragnar Ellingsen, søker om plass. Søker om 

plass 37. Plasskomiteen innstiller til dette da det ikke er andre søkere 

til denne plassen.  

 

Sak 10. Søknad om plass. Siri Martinussen, søker om plass på Sannes. 

Plasskomiteens innstilling er plass nr 52. 

STYRET INNSTILLER TIL PLASS 50 PGA UTLYSNINGS FEIL 

PÅ PLASS 52 
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Sak 11. Byggesøknad plass 38 Merete og Gjøran Søknad om 

utvidelse av platt, takutstikk over eksisterende platt og levegger. 

Søknaden godkjennes etter oppgitte mål. 

 

Sak 12. Tidligere tildeling av plass 14 endres til Silje Steffensen da 

tildeler trakk søknad. 

 

Sak 13. Tidligere søknad til platt mellom plass 15 og 16, tillates 

dersom den bygges i ikke brennbart materiale. 

Styre støtter dette da det har hvert tidligere praksis ved etableringer 

innenfor minste brann avstands mål.  

  

Plasskomite må følge opp lister. (Torgeir) 

 

Ved intern bytte av plass må innstiling inneholde nr fra plass til plass. 

 

Følgende plasser er ledig på Sandnes: 24, 26, 52 og 65  

Sak 6 Kjøp av leid areal 
Selger trenger transport til Sandnes. (Torgeir) 

 

 

 

 


