Årsmøte i Stiglaget for Mysuseter, Raphamn og Kringseter,
21. mars 2016 på Otta Grill og Cafebar, kl. 17.
Tilstede: Otto Josten, Per Erik Sannes, Einar Sæves, Sverre Diesen, Magne Thøring og Johan A. Lie.
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Magne Thøring ønsket velkommen, og ingen hadde noen innvending mot innkalling og sakliste.
Til å underskrive protokollen ble valgt: Alle tilstedeværende.
Magne Thøring ble valgt til møteleder, og Johan A. Lie, referent.
Stiglaget har siden stiftelsen 7. september 2015 arbeidet med en plan om tre ulike turer for å få et
godt turvalg:
A: Gråhø
B: Ranglarhø
C: Stien langs Ula til Spranget.
Vi skal sandblåse ei stor blokk på infoøya ved butikken på Mysuseter med tilhørende kart.
Vi har håp om å få dette til innen Sankthans.
Vedtektene har vært offentliggjort på nettet, og kopi ble sett på møtet. Det var ingen motforestillinger,
og vedtektene ble enstemmig godkjent.
Valg.
Magne Thøring og Johan A. Lie tok gjenvalg. Det samme gjør Knut Bryn. Magne Thøring er leder.
Som varamedlem ble Otto Josten foreslått, og valgt.
Økonomi/regnskap.
Laget er så nytt, at ” veien må bli til mens vi går”. Derfor har vi ikke foreløpig noe budsjett. Prosjektet
med de tre stiene er finansiert, og etter Magnes orientering ble økonomien godkjent.
Valg av revisor ble utsatt.
Innkomne saker.
Syverstien. Det ble vedtatt å fullføre denne.
Vi er lite glade for dobbeltmerking av stier, og det blir ekstra ille når ny farge ikke er å finne på
tilhørende kart. Enhetlig merking må være målet. Vi vil søke å få vekk gulmalingen over Ranglarhø, der
stien fra har blå farge.
Det praktiske arbeidet med å holde stiene åpne og i orden med omsyn til merking, bør ligge til Velforeningene i de enkelte områder, og det er de positive til.
Digitale kart vil bli tilgjengelige etter hvert, og GPS vil gjøre kart på papir overflødig. Per Erik Sannes
advarte mot å gjøre som på Høvringen, der tilbudet kanskje er blitt for stort og uoversiktlig.
Arbeidsplan.
Diesen: Det er viktig med et overordnet organ som har full oversikt.
Sannes: Dere vil komme til å oppleve et økende press fra sykkel-brukerne, og flere stier er ikke egnet
for den bruken.
Josten ønsket seg et skilt ved Karelen, mot Glittervika og Luseby.
Dette ordner vi.
Vi tar et nytt møte nærmere vår og sommer, og et arbeidsmøte en fredag først i juli.
Budsjett.
Vi har penger til prosjektet med de tre stiene med utgangspunkt i ”øya” ved butikken på Mysuseter .
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