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Protokoll fra styremøte 05/2011 i HP seksjonen. 

Styremøtet ble avholdt som telefonmøte torsdag den 23. juni 2011 klokken 

18.00. 

Alle i styret unntatt Mirjam Steien deltok på telefon. John Eirik Laupsa fra NLF 

deltok også. 
 
Deres ref:  Vår ref: 355438v1 11.07. 2011 

 
Styremøtet dreide seg om flommen på Rikssenteret og hva som skulle gjøres i nær 
fremtid i den forbindelse: 
 

SAKSLISTE   
   

Sak 56/2011  Hva må gjøres: 

- Forsikre seg om at det blir gjort førstehjelp på senteret og at 

gjenoppbygging starter etter klarsignal fra HP/NLF. 

- Forsikre oss om hva forsikringen dekker. 

Vedtak:   Arne gjør den jobben og holder kontakten med forsikringsselskapet. 

 

Pr i dag da dette skrives er dette gjort, forsikringen dekker flom og avbrudd og Gjensidige har 

informert Tessand Snikkerlag at de skulle rydde senteret, skrive lister samt rive 

innebekledning og isolasjon og sette senteret på tørking. 

 

Sak 57/2011 Alternativt senter i Vågå. Arne har undersøkt og funnet Klones 

Internatbygg med 24 senger som beste alternativ til Rikssenteret. Hvis 

avbruddsforsikringen dekker dette skal dette leies. 

Vedtak:  Arne følger opp dette, sørger for at om Klones skal leies skal det være 

klarert for overnatting av Vågå kommune. 

 

 

Pr i dag har Klones blitt godkjent av kommunen, Gjensidige har sagt de dekker 50 000 til  

dette pr måned til husleie og bygget ble leid for 3 mnd fra 1. juli. 

 

Sak 58/2011 Gjenoppbygging eller heving/flytting. Dette ble diskutert ut ifra 

generelle hensyn. 

Vedtak:  Styret gikk inn for å jobbe med å prøve å få til heving eller flytting av 

rikssenter slik at vi unngår lignende situasjoner i fremtiden. 

 

Styret og anleggsutvalget (Arne Kristian/Knut) samt Arne koordinerer arbeid videre slik at vi 

kan fortsette denne jobben selv om det er ferietid. 

 

Telefonmøtet varte en time.  

Referat: Arne H Hillestad. 
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