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Møte nr: 1/2015
Sted: Djupsand, Søre Osen
Tidspunkt: 24. februar 2015. kl. 1830

Tilstede: Rolf Mellum
Eli Broen     

                          Ivan Nergård
Melvin Hågensen
Dagfinn Hagen

Fravær: Anne Karin Hammer,( meldt frafall på grunn av sjukdom etter møtet)
Gordon Logemann ( flyttet)

Referent: Dagfinn Hagen

Sakliste:

3 /10 Nettsiden, Eli orienterer
1/15      Innspill til Nve ang. GLB s planer om overføring av Øvre Flisa og
Østre Æra til Osensjøen?

2/15      Søknad fra Melvin Hågensen om støtte til støping av ny båtslipp ved Vika Båthavn.

Bøyer / brygger

Sommeraktiviteter.

Forberedelse til årsmøtet Tirsdag 31 mars.( tidspunkt kommer, ihht punkt sosialt /     
Sommeraktiviteter)

Eventuellt  ( Melvin orientere om fløter og trekkspillfestival i Osen 16-20 juni )

Sak nr. Kommentar Ansvarlig Frist
Fast Referat forrige møte.

Godkjent uten kommentarer.

Fast Kontakt med kommunene

Det har ikke vært saker siden siste møte  

Fast Sosialt / Sommeraktiviteter
 Melvin hadde sak under eventuellt:
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Han hadde fått forespørsel fra Espen Brekke om det var 
interesse i båtforeningen med å stille på stand og ev.  bidra 
med «taxibåter» under fløterfestivalen i Osen 16- 20 juni.
Det ble ikke tatt stilling til ev. Deltakelse
Espen Brekke hadde sagt seg villig til å komme å orientere 
om dette for båtforeningen.
Melvin skulle undersøke om Espen kunne komme på 
årsmøtet og holde en orientering  kl. 18. 30, før årsmøtet 31 
mars.
Dette må i så fall avklares raskt og komme med i 
annonseringen  for årsmøtet.

Det ble ikke tatt stilling til øvrige sommeraktiviteter så langt  

Melvin Så snart 
som mulig

Sak 3/10 Websidene.
Ettersom Gordon Logemann har flyttet hadde Dagfinn   tatt 
mail kontakt ang. videre framdrift med denne saken. Gordon 
beklaget at han ikke hadde fått gjort det han hadde ment. 
Han tilbød seg å prøve å jobbe videre, men kunne ikke love 
så mye på grunn av sin totale arbeidsbyrde for tiden.
  
Eli hadde fått et tilbud gjennom en tidligere ansatt i Daldata.
Ivan kunne også fortelle at Grendeutvalget hadde en ny 
webside under oppbygging og at det her var mulig  kunne 
legge seg innunder denne «paraplyen»
Styret valgte å  gå videre på tilbudet som Eli kom med, da 
det falt rimeligere, samt at man således hadde en side som  
var uavhengig, og ikke kunne oppfattes å ligge under en 
forening for kun den ene enden av sjøen / kommunen.  
Det var imidlertid ønskelig å kunne få med en mulig løsning 
for betaling av medlemskontingent, samt mulighet for å 
logge seg inn med brukernavn og passord for informasjon 
som kun var aktuell for båtforeningens medlemmer.
Eli Undersøker  nærmere rundt dette, og ev.setter prosessen i 
gang. I tilbudet var innlagt 2 timers opplæring for 3 stk. for  
å vedlikeholde siden.
Deltakere : Eli, Ivan og Melvin som snakker med sin datter 
om deltakelse.

Det er ønskelig at siden er lett å søke, slik at den kommer 
opp ved søkeord som «osensjøen» og» båtforening»

Dagfinn tar kontakt med Gordon ang. Informasjon som er 
sendt ham, slik at vi får samlet informasjon så langt.

Målet er å få siden igang, slik at den kan presenteres på 
årsmøtet.

Under følger revidert temaliste fra tidligere styremøter   

1.Historikk for båtforeningen – Rolf
2.Administrativt – organisasjonsopplysninger og 

 

Eli
Ivan

Melvin

Dagfinn

Utkast klart 
til 

presentasjon 
på årsmøtet
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medlemsfordeler – (ev sikkerhetsbestemmelser, regelverk) 
mm - Eli
3.Vær, vannstand og relevant info om fiske, bruk av sjøen. 
Melvin - Rolf
4.Opplysninger om Osen generelt og relatert til båtbruk - 
Ivan
5.Opplysninger om fasiliteter for båtbruk, båthavner, slipp 
mm. + som brygger, badeplasser og toaletter drivstoff mm - 
Ivan
6.Bildemateriell, reportasjer mm – Anne Karin
7.Linker og koblinger vise-versa – Anne Karin

Punktene under er fra et tidligere  møte og kan være en 
rettesnor for dette arbeidet.

Regler for fiske, kjøp av fiskekort
Kan det kjøpes fiskekort via Mobil ?
Noen interesserte fiskere kan sikkert finne ut av dette

Innhold:
Overordnet informasjon:
Sjøens beliggenhet, størrelse, dybde, godkjent avstand fra 
land ved båtbruk, generelt og ved badestrender.

Osenreguleringen: Godkjente vannstander sommer og vinter 
( ev. Spesialtillatelser ved ekstrem nedbør? )
Informasjon fra Glb ang. Vannstand Nettsted / 
telefonkontakt?

Grunner og foreløpig merking, Gps koordinater( GIS line, 
norkart)
Båtslipper og badeplasser
Kontaktpersoner.

Detaljinformasjon:
Hvor er det mulig å gå i land, attraksjoner, 
badeplasser,fiskeplasser, serveringssteder / Wc 
( åpningstider samt link til disse stedene og øvrige 
attraksjoner)
Mulighet for å kjøpe drivstoff ( Åpningstider )
Informasjonskanal til medlemmene hvor de kan gå inn etter 
å ha motatt mail med link til gjeldende informasjon nyheter/ 
etc.
 
Historisk interessante ting:  Ex Trysilknut, sjøens betydning 
og bruk av befolkningen gjennom generasjoner.
Link til Sørlistøa

Bildemateriell: Idylliske båt / sjøbilder samt historisk 
materiell. Etc.

Melvin

Rolf

Dagfinn



R E F E R A T

S T Y R E M Ø T E  NR 1-2015 Side   4

Kjøp / salg side med ev. Link til Finn no med  nr.

Bruk av kartverk./  Anne Karin / Rolf undersøker hvilke 
muligheter som finnes ang.  Kartverk.

Ev. informasjon ang. Båtførerprøven

Linke siden begge veier  til Trysil. com og ev andre 
websider.

I tillegg nyttige apper til telefon som «navigasjon» og
«thunder sjekker»  

Sak   1/15 Innspill til NVE ang. GLB s s planer om overføring av 
Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen.

Rolf hadde vært i kontakt med Torbjørn Østdahl ang. 
Planene.
Det er høringsfrist til Nve 15. mai.
Rolf forfatter skriv
Moment liste for høringsskriv:
Ønske om høyere / stabilere sommervannstand  som et 
resultat av overføringen.?
Uttrykke bekymring for om sjøen klarer å fylles opp igjen til 
normal sommervannstand ved tapping inntil 0,9 meter mer 
enn  dagens.
Uttrykke bekymring for erosjon ved båtforeingens brygge
ved Vesleosbrua, og sikre ev. erstatning i form av 
reparasjon / utbedring dersom dette skulle skje.

Rolf Innen 15. 
mai

Sak 2/ 15 Søknad fra Melvin Hågensen om støtte til utgift til 
betong  for støping av plate for båtslipp. (vedlegg )

Enstemmig vedtak av 4 styremedlemer ( Melvin innhabil, 
Gordon flyttet og Anne Karin sjuk)
Båtforeningen bevilger kr 17000,-  som er betongprisen.
Melvin har selv stått for oppkulting / maskinarb.
Betingelser er at slippen er åpen for alle og kan benyttes 
vederlagsfritt. Melvin stiller korttisparkeringsplass for bil og 
båthenger til vederlagsfri disposisjon så langt plassene 
strekker til. Det er godkjent avkjørsel og mulig å snu bil / 
henger utenfor hovedvei. Melvin har i tillegg planer om 
toalettanlegg / grillplass. ( se forøvrig vedlegg )

Eli
utbetaler

i hht.
bilag

Når arbeidet 
er ferdig

Sak  2/14 Referatsak :
Informasjonsoppslag (plakatoppslag)

Når websidene er oppe og går lager vi et oppslag som 
forteller litt om båtforeningen til oppslag på ulike steder.
Ev eget møte om nødvendig. Anne Karin kan trykke opp på 
laminert papir som tåler vann.

Alle
/Anne Karin. Før ferien

Brygger /bøyer:
Ivan skifter ut nødvendige defekte bøyer, og ev. justerer Ivan
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kjettinger.
Dagfinn inspiserer brygge ved Vesleosbrua og tar ev. stilling 
til om noe bør gjøres etter vinteren. Plattformen  på brygga 
ble beiset forsommeren 2014.  Lite aktuelt med beising av 
sidebord, da disse renner av lett  eller står under vann.

Dagfinn

Forberedelse  til årsmøtet:
Kafeen i samfunnshuset er reservert.
Ivan har nøkkel og låser opp kl. 17.30. (styret møter )
Ivan sørger for annonser i Grendeavisa og Lokalavisa.
Frist for innsending av saker  22.3
 tlf. 97015626 Dagfinn
Eli lager informasjonsplakater.

De som er på valg:  
                      Styret :           
                       Rolf Mellum
                       Eli Broen
                       Dagfinn Hagen
                       Anne Karin Hammer
                       Ivan Nergård

                      Revisor:
                       Lars S Hammer
                       Geir Morten Harviken

                      Valgkomite:
                       Leif H. Andersen

NB. De i styret, revisor, valgkomite som ikke tar gjenvalg 
kontakter Leif Harald Andersen tlf: 91619906 så raskt som 
mulig. Senest 15.3.
 

Årsrapport:  Dagfinn og Rolf samarbeider

 
Ivan

Rolf /
Dagfinn


