
Strindamarka Vel 
 
 

Protokoll fra årsmøtet den 21. april 2015 for året 2014 

 
Antall oppmøtte var 39 stk. 
 
1. Åpning. Leder Harald Norem ønsket alle velkomne og refererte sakslisten. 
 
2. Valg av møteleder og sekretær. Harald Norem ble valgt som møteleder. Hans Hagset ble valgt som sekretær. 
 
3.Valg av to for å skrive under protokoll. Torry Unsgaard og Andreas Glimstad ble valgt til å skrive under 
protokollen. 
 
4. Styrets beretning. Norem leste den utdelte beretning og kom med utfyllende opplysninger. 
  Beretningen ble enstemmig godkjent. 
5. Godkjenning av regnskap. Kasserer refererte og kommenterte det utdelte regnskap og revisors rapport. 
  Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
6. Behandle innkomne forslag og kontingent. Ingen forslag var innkommet. Styret foreslår samme kontingent. 

Samme kontingent vedtatt. Kr. 100 for enkeltperson, kr.150 for familie, kr. 200 for lag og 
forening og kr. 500 for firma. 

7. Behandle budsjett. Kasserer refererte det utdelte budsjettet. Budsjettet ble enstemmig godkjent. 
 
8. Valg av styre og utvalg. Valgkomiteen refererte sitt forslag og følgende ble valgt. 
 
Leder     Harald Norem   ikke på valg 
Sekretær   Grete Espeland   ny, valgt for 2 år 
Kasserer    Hans Hagset   gjenstår 1 år    
Styremedlem/web ansvarlg Jan Åge Habberstad  ikke på valg 
Styremedlem   Kåre Løberg   ikke på valg 
Styremedlem (rep. grunneierne) Lars Lilleeng   ikke på valg 
Styremedlem (rep. Wing OK) Tor Gjermstad   ny, valgt for 2 år 
Styremedlem    Ebba Bredland   gjenvalg for 2 år 
 
Revisorer: 
Roar Stokholm valgt for 2 år, Bjørn Isachsen valgt for 2 år 
 
Valgkomite: 
Tore Kiste ikke på valg, Allan Mac Quarrie ny, valgt for 2 år 
 
9. Redegjørelse om Strindamarka og den Røde og Grønne strek ved Ellen Birgitte Strømø Leder for  
    Idrett og Friluftsliv Trondheim kommune. 
 
Strømø hadde en bred orientering og mange momenter ble belyst og spørsmål ble besvart. 
Noen av punktene som kom frem: 
Budsjett 8 mill til drift og 6 mill til investering. Kan ønske seg flere medarbeidere/mannskap. Trondheim 
kommune er Friluftsårets års kommune og har midler til fordeling. Rep. i kommunestyret ønsker å prioritere 
tiltak for handicappede og innvandrere, søk midler!!. Skiløypene er under opprustning. Mye rydding etter 
stormene, mye gjenstår også ved E-hytta. Ny parkering på toppen av Lia pukkverk er opparbeid og tilslutning 
av skiløyper er under arbeid, veien opp er kjørbar, men må forbedres til vinterbruk. Skiløype/tursti opp ved 
Steinanveien/Blakli ferdig regulert, tar sin tid pga ervervelse av grunn.  



 
 
Oppfart fra Risvollan via Storsteinen og Tomsetmyra skal reguleres. Oppfart fra Ranheim/Reppe er under 
bearbeiding. Tjønnstugu parkering og lysløype. Tilgang til E-marka fra Ranheimsområdet/Malvikmarka, 
begrenses av at Jonsvatnet som er drikkevannskilde. Parkering ved Vikarauntjønna avklares når drikkevannet 
er sikret.  
Er generelt i bakkant med infrastruktur for idrett og friluftsliv, da det ikke blir vektlagt nok ved reguleringer.    
To stk. gapahuker er disponibel, en er tiltenkt ved Tømmerholtdammen, der en har grill og do. Kart og 
oppslagstavler er dårlig, kom med forslag om behov og størrelse! Benker er ønskelig. Kjøkken på E-hytta vil bli 
skiftet ut. Nytt er bearbeiding av stier for «Nærturer» som går i nærmiljøet vårt, eks. Ladestien, Langs 
Stokkanbekken(fra Rotvoll til Bekken p-plass), Nidelvstien. Den Røde strek er for friluftsliv og den Grønne strek 
er for matproduksjon. Idrett/friluftsliv er ikke lovpålagt, dette er med og gir dårlig økonomi. Frivillighetsmidler 
kan søkes, kr. 270.000 er til disp. 
Markaløftet på 1 million har gitt mulighet for at Bydrift kan låne ut maskiner/mannskap til frivillige. Støtter 
bygging av Trimløype ved Estenstadhytta, kfr. Tiltak ved Teisendammen. Stivoktere er et begrep som støttes, 
noen får ansvar å holde ved like visse navngitte stier. Badeplassvoktere. Pilegrimsleden får støtte. 
Strømø synes samarbeidet med de frivillige er bra, men ønsker at flere konkrete forslag kommer frem og med 
et sterkere engasjement. 
 
NB. Mottatt notat fra Strømø «Innledning på årsmøtet SMV» i etterkant av referatet, sendes styret til 
behandling. 
 
10. Loddsalg og trekning av gevinster etter vanlig mønster. 
 
11. Premieutdeling for besøk på Trim postene. 
 Totalt registrerte var 3980 stykker 
 Flest registreringer: Sigfred Vetti Avdal og Hilmar Strand. 
 Beste par: Hege/ Alf Berdahl og Johanne Blindheim/Lars Fossum 
 
12. Avslutning. Leder Norem orienterte om videre dugnadsarbeid og takket for oppmøtet. 
 
 
 
 
 
 
Protokollunderskrivere 
 
Trondheim 23. april 2015 
 
 
 
 Signatur.        Signatur. 
--------------------------------------------------------------    -------------------------------------------------------------  

Torry Unsgaard        Andreas Glimstad 
 
 
 
 


