Styremøteprotokoll 2/2022
Dato:
Sted:

17. mars 2022 Klokken: 1630
Grovane stasjon

Til stede:

Jarle Leirkjær, Morris Klokkhammer, Thomas Rysstad, Gjermund Aas og Jack Holland Nielsen

Forfall:

Jarle Larsen forsinket

Protokoll distribueres til: sbv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no,
o.aa@vestagdermuseet.no og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner
Sak nr 7/22

Godkjenning av protokoll nr 1 fra 2022
Vedtak:
Protokollen godkjent uten merknader

Sak nr 8/22

Orienteringssaker
• Driftsbestyrelsen
Info fra driften, års hjulet, møtene de ansatte har hver 14 dag
Info om kjelen som er i England, sjekket fyrkasse utformingen.
Lekeplass på Røyknes og Grovane, f eks et stort tog i tre. Utsatt på grunn av
kostnader. Sende forespørsel o til Vennesla byggfag
Restaurering av T253
Retningslinjene for tog personell ifm kjøring i ukedagene (cruise kjøring)
Reguleringsplan på Røyknes.
Bremsehus på tsfo 921, Hægeland trevare har fått oppdraget.
• Stiftelsen
Ikke avholdt møte, neste møte i Stiftelsen er 28. mars.
• Dugnaden
Det blir jobbet med sporrenseren
Veden som er ferdig hugget skal stables opp så den tørker ordentlig
Arbeide med Gyldna Freden forsetter når værforholdene tillater det.
Vedtak:
Orienteringene tatt til etterretning

Sak nr 9/22

Årsmøte
• Hvem gjør hva?
Jarle Larsen ønsker velkommen
• Forslag til møteleder, Thomas Rysstad
• Forslag til Referent, Jack Holland Nielsen
• Forslag til protokollunderskrivere. Janne Grundetjern og Tor Arild Rysstad
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Vedtak:
Forslagene legges frem for årsmøte
Oppfølgningssaker:

Sak nr 14/21

Bremsehus Tsfo 921.
Tom Johansen har sluttet og VAM har derfor lagt bremsehuset ut på anbud. Saken er
avsluttet fra SBV, men vi har satt av opptil kr 50.00 til dette prosjektet. Hægeland
trevare har fått oppdraget
Vedtak:
Venneforeningen vil gjerne overføre kr 50.000 etter faktura fra VAM

Sak nr 13/21

Gyldna Freden, ombygging til originalt innvendig.
Status 15.03 22. Panele er på plass i Storebu nå. Thomas ordner med reisverk til
lettveggen.
Vedtak:
Ny informasjon tatt til orientering

Sak nr 24/20

Maling av Gyldna Freden
• Status 15.03 22. Det tas sikte på å male ferdig så snart det blir vær til det,
våren 2022
Vedtak:
Tatt til etterretning

Sak nr 40/20

Opprette skanne-komite
Vedtak
VAM har spurt om 2 personer fra SBV (Jack og Therese) og 2 personer fra VAM
(Janne og Thorunn) kan være med på kurs i og legge inn bilder på
setesdalsbanen.no. Det vil bli gitt opplæring av Stian Bergum
(Status 12.01.22) Therese har kontaktet Thorunn for oppdatering, må
avvente med og legge ut bilder på nett inntil videre, og lagre skannede bilder
midlertidig på harddisk.
(Status 15.03.22) ikke blitt undersøkt noe mer fra SBV siden sist.
Vedtak:
Status tatt til orientering.

Sak nr 10/22

Eventuelt
Ingen saker

Neste styremøte 28. april kl 1600, Gyldna Freden
Referent Jack Holland Nielsen
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