Møteprotokoll Ål stibyggerlag. Styremøte 03062020.
Tilstede: Bjørn Herbrand Tretterud, Torleiv Torgersen, Kristine Kapperud, Vidar
Kolbjørnsgard, Per Kvelperud, Svein Furuhaug, Else Marie Østro, Magnus Tveito, Sandra
Marie Karlsen, Agnete Berg Sataslåtten, Kristian Kvistad Holm, Eirik Øen, Lars Wraae Jensen
Referat: Knut Myking
Agenda:
Del 1.Informasjon/orientering, ca. 1time (Ledes av daglig leder Ål Utvikling, Kristian K.
Holm)
-Velkommen og presentasjon av selskapet og styret
-Orientering om sykkelutvikling i Hallingdal ved Lars W. Jensen, Tråkk’n Roll
-Presentasjon av arbeidet som er gjort så langt på Ål, bl.a. «Masterplan for sentrumsnær
terrengsykling», ved Knut Myking (tidligere prosjektleder for Ål Utvikling) og Kristian K.H.
Del 2. Styremøte, ca.1 time (Ledes av styreleder i «Ål stibyggarlag AS», Eirik Øen)
-Konstituering/rolledeling av styret, involvering av vararepresentantar i styrearbeid
-Rutiner, kommunikasjon, informasjonsdeling
-Møteplan
-Arbeidsplan/handlingsplan prioritering av tiltak. (Dette er et stort tema, dette arbeidet vil
påbegynnes i dette møtet men fortsette i neste møte)
Referat:
Del 1. Informasjon/ orientering.
- Presentasjon av styremedlemmer inkl vara. Alle presenterte seg og organisasjonen
dei representerer.
-

Orientering Lars W Jensen, Tråkk N Roll prosjektstart i 2015. Seks destinasjoner var
med i prosjektet. Hallingdal er ein region som samarbeider. Fokuset i prosjektet var
på baser, dvs sentrumsområder. Prosjektet hadde fokus på verdiskaping,
utviklingsplaner vart produsert, stibyggernæring vart etablert, pilotprosjekt vart
realisert. Etter prosjektet var slutt i 2018 har det komme nye etableringer og utvikling
i kvar kommune. Tråkk N Roll SA vart registrert som eigen organisasjon i 2019, alle
destinasjonane er aksjonærer. Tråkk N Roll SA har nye fokusområder i forhold til
Tråkk N Roll som prosjekt. Åpent spørsmål til Ål stibyggerlag er korleis ønsker Ål
stibyggerlag å bruke Tråkk N Roll SA?

-

Kristian Holm fortalte om oppstart av Tråkk N Roll i Ål 2015.

-

Knut Myking fortalte om arbeidet som prosjektleiar for Tråkk N Roll Ål 2016-2018.
Knut viste også fram prioriteringslista på side 92-93 i masterplanen

Del 2. Styremøte
- Kristian Holm og Eirik Øen informerte kort om vedtektene til Ål stibyggjarlag.
Presiserte at vararepresentantar har møterett, men ikkje møteplikt. Kristian Holm
setter opp ein dropbox der alle i styret har tilgang. Eirik sett opp ein mappestruktur
der.
- Rolledeling i styret.
o Eirik Øen er styreleiar og kallar inn til styremøter og leier desse.
o Torleiv Torgersen har overordna grunneigaransvar for å formalisere og
innhente grunneigaravtaler når det blir aktuelt. Alle i styret bidreg med
grunneigardialogar.
o Kristine Kapperud og Torleiv Torgersen er kontaktpunkt for
søknadsmoglegheiter og fristar. Dei fordeler ansvaret mellom seg
o Knut Myking er skrivar
o Magnus Tveito har ansvar for kommunikasjon og marknadsføringsstrategi
o Ål Bondelag sine representantar, Vidar Kolbjørngard og Per Kvelperud er
kontaktpunkt for private grunneigarar og formidlar informasjon om
styrearbeidet ut til bondelaget.
o Økonomiansvar vart ikkje fordelt som ei rolle i kveld. Dette takast på neste
styremøte
-

Forventningsavklaring blant styremedlemmer. Det vart gjort ein runde der alle
fortalte om kva som motiverte for styreengasjement. Viktige moment som vart
nemnt var
o Ål utvikling ser satsing andre steder. Ønsker å bidra til samfunnsutvikling i Ål.
Utvikling som er forankra i Ål utvikling sine medlemsbedrifter.
o Bulyst, familiefokus, lang sykkelsesong i Hallingdal, sykling er miljøskapende
på tvers av samfunnslag.
o Bygdeutvikling i Torpo, fokus på tilflytting og turisme.
o Aktiv i sykkelmiljø, endring i fokus fra grus og asfalt til sti. Ønske om lavere
terskel for terrengsykling. Ønske om å rekruttere unge syklister.
o Styreengasjement i jobbsamanheng i utviklingsavd i kommuna. Utvikling i Ål
kommune er givande. Foreldreperspektiv på terrengsykling.
o Sykling på sti er kjekt i motsetning til sykling på veg. Stisykling er interessant
som fenomen. Sykling kan vere lavterskel friluftsliv.
o Det er moro å sykle, har ivrige unger i alle aldre. Ser store muligheter.
o Kan sykle, men ser ikkje på seg sjølv som syklist, interessant med utvikling og
realisering av lokale prosjekt. Har erfaring frå løypeprosjekt ved Trettestølane
o Positiv syn på sykkelutvikling frå Ål kommune, både administrasjon og
politikere. Bolyst, næringsutvikling. Ja takk begge deler. Fysisk aktivitet.
o Folkehelse og bulyst. Friluftsliv. Styrearbeid er relevant for kommunalt
planarbeid for neste 12 år. Arealstrategier ifm med revisjon av
kommuneplanens arealdel er under utarbeiding for politikere, før sommer.
Planlagte møter er lagt på vent pga korona.
o Sandra M. Paulsen har ei viktig koordineringsoppgave ift pågåande
kommuneplanprosess og info om evt. konsekvenser for masterplanen
o Potensial, kjekt å sjå ko det har blitt frå Tråkk N Roll starta som prosjekt.
Sykler sjølv, har unger som sykler. Destinasjonsutvikling, lavterskel,

rekruttering til sporten, for alle. Sentrumsnær utvikling. Lokalt næringsliv
ønsker å vere med å finansiere utvikling.
o Fokus alle slags aktiviteter hele året. Barn som sykler. Har reist og sett andre
steder med sykling, flerbruk av stier og løyper, løping, dugnad. Gøy å bli kjent
med flere folk.
o Sykla heile livet, barn som sykler, brenn for sykling, faglig fokus på
heilårsturisme og arealutvikling. Hallingdal har surfa for lenge på
vinterutvikling.
Til slutt må me rette ein stor takk til Topo Gjestegård og Christina Winther for møtelokale og
servering J
Neste styremøte blir Onsdag 17 juni kl 1930 på Meieriet, Ål. Møteinnkalling med
agenda/saksliste kjem i neste veke.

