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Referat fra styremøte på Teams i INF 20. mai 2021.
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Tekst
Godkjenning av referat fra styremøte 25. februar 2021
Referatet ble godkjent.
Plan for sykkel på Norefjell
Åsne innledet med å oppsummere styrets arbeide med å utvikle
sykkeltilbudet på Norefjell, der vi har erfart at det bør ligge en overordnet
plan i bunn, en masterplan for sykkel. En slik plan er viktig for å få aksept
for konkrete sykkelstier både fra grunneiere, kommune, fylkeskommune
og Statsforvalter. Med på denne saken deltok derfor Harald Haaland fra
Høgevarde AS og Hans Ole fra kommunen. Harald fortalte om hvordan
Høgevarde AS valgte først å utarbeide en overordnet masterplan for
sykkel, for deretter å utarbeide mer konkrete planer for den enkelte
sykkelsti via reguleringsplan. Han anbefalte sterkt metoden med å tenke
stort/det optimale i et overordnet planarbeid og involvere aktuelle
grunneiere tidlig. Harald var meget godt fornøyd med jobben World Trial
har gjort for dem, og anbefalte at IFN benytter samme planlegger.
Planleggere fra Word Trial skal arbeide for Høgevarde AS i sommer og
vil derfor være tilgjengelige for et oppdrag fra oss. Hans Ole anbefalte at
IFN først utarbeider en masterplan for sykkel før vi går videre med å søke
om konkrete sykkelstier. En helhetlig plan vil gjøre det mye lettere å få
tillatelse til å bygge konkrete sykkelstier.
Åsne foreslo at det opprettes en arbeidsgruppe som består av
representanter fra IFN, kommune, Norefjell Turforening, Norefjell
Destinasjon og Norefjell Resort. Styreleder spør Geir Bottolfs om han kan
påta seg å være prosjektleder for IFN og å sørge for at arbeidet kommer i
gang så fort som mulig. Guro ble valgt til å representere IFN i
arbeidsgruppa.
Sykkelsti mellom Bøseter og Skistua
Arbeidet med sykkelstien utsettes til vi får utarbeidet en masterplan for
sykkel.
Skilting
Det må skiltes bedre til ny gapahuk på Vardefjell. Parkeringsplassen ved
Golbergsetra (P1) må merkes bedre. Vi bør også vurdere bedre skilt med
kart ved Bøseter. Flere skilt av typen «her er du nå» i kryss. Guro tok opp
spørsmål om IFN vil bidra i et prosjekt om å utvikle en felles design for
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informasjonsskilt basert på den vedtatte «Norefjellvarden». Styret er
positiv til å bidra økonomisk, og tar gjerne en slik forespørsel opp til
behandling på et senere møte.
Vedlikehold av turveiene 2021
Erik og Åsne får fullmakt til å inngå avtaler om vedlikehold av turveiene.
Eventuelt
.
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