Innkalling til årsmøte i Skåbu Tverrbygda løypelag
Torsdag 18.04.19 klokken 16.00 – 17.00 på Skåbu Fjellhotell

Agenda
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Godkjenning av fullmakter
3. Behandling av årsmelding
4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse
av foreningens midler
5. Valg av styre og revisor
6. Fastsettelse av medlemskontingenter
7. Orientering om planer for videreutvikling av løypenettet

3.

Behandling av årsmelding

Driften har gått som normalt, men med lite snø i deler av sesongen.
Stor stabilitet blant våre løypekjørere sikrer kompetanse og kontinuitet. Det
hadde ikke vært mulig å opprettholde denne kvaliteten uten iherdig innsats fra
løypekjørere og daglig leder Aage Rundhaugen.
Tråkkemaskinen går rundt 300 timer pr år, med en langsiktig plan om utskifting
etter 10 år. Scootere planlegges med levetid på 6 år, dvs. et bytte hvert 3. år.
Høsten ble på vanlig måte fylt med aktiviteter og dugnadsarbeid i form av
«flising» av traseer, bygging av klopper mm. Løypelaget er bevisst på at
arbeidene skal varsles og koordineres med grunneier. Dette gjelder også
opprydning og utforming av bruer og klopper slik at disse ikke skader husdyr.
Murudalstraseen er lagt inn på skisporet.no denne sesongen. Offisielt blir den
kun kjørt i vinter- og påskeferien, men uoffisielt blir den nok kjørt oftere.
Lavvo-arrangement i påsken 2018 var vellykket og blir gjentatt Langfredag
(19.04.19).

4.

Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse
av foreningens midler

Regnskapet er i hovedsak likt foregående år og blir kort gjennomgått i møtet.
Regnskapsfører Skåbu Regnskap AS deltar under dette punktet. Stabil drift over
tid gir tilsvarende stabilitet i regnskapene med lite variasjon fra år til år.
Regnskapet for 2018 viser sum driftsinntekter på kr. 580.818,- mot kr 555.875,i 2017, og et negativt driftsresultat etter finans og avskrivninger på kr. 25.822,mot negativt kr. 39.104,- i 2017.
Regnskapet føres etter kontantprinsippet og likviditeten er god.
Vedlagt følger også revisors beretning.
STLL har nå rundt 260 medlemmer. Blant medlemmene er det noen med flere
andeler, bla Idrettslaget med 20 andeler og Skåbu Fjellgrend med 40 andeler.

5.

Valg av styre og revisor

For å sikre et bredt grunnlag består styret av representanter fra idrettslaget
STEIL, Skåbu Fjellgrend AS, Grunneierlaget, Skardfjellgrenda, Sikkilsgrenda og

hytter i Tverrbygda. I tillegg er øvrige områder representert i ulike grupper og
utvalg.
Styret i 2018 har bestått av Nils Landsnes, Torkild Marstrander, Per Risdal, Egil
Sølvsberg, Hanne Kristine Risdal og Jan-Henry Hansen.
Per Risdal har vært styremedlem siden oppstarten og ønsker ikke gjenvalg. Som
erstatter foreslås Steinar Veslum.
Egil Sølvsberg, som har deltatt i styret i en rekke år, tar ikke gjenvalg. Jostein
Lunner foreslås som nytt styremedlem.
Revisor Tina Lyslo foreslås gjenvalgt for ett år.

6.

Fastsettelse av medlemskontingenter

Kontingenten har de to siste sesongene vært på kr 1.100,-. For sesongen 2020
foreslår styret en justering på kr 100,- til kr 1200,-.
Prøveordningen om kollektivt medlemskap inneholdt en subsidiert kontingent i
to år. Som medelt til årsmøtet i 2018, er styrets målsetning at samtlige
kollektive medlemmer blir fullt betalende etter to år. Vi foreslår derfor at
årsmøtet vedtar at også denne kontingenten økes til kr 1.200,-.
Styret inviterer årsmøtet til en innledende diskusjon rundt muligheten til å
presentere en modell for opparbeidelse av fondsmidler for drøfting på
årsmøtet i 2020. Dugnadselementet i bygda er sterkt, og sikrer løpende drift og
utbedring av løypenettet. I regnskapstallene ligger det mye frivillighet, og det
er ikke rom for fremtidige investeringer i ny maskinpark, behov for permanent
garasjering etc. Et konkret eksempel er at planene om utskifting av
tråkkemaskin i 2022 trolig vil kreve et mellomlegg på i størrelsesorden 1.5 mill.
Dette fordrer langsiktig planlegging.

7.

Orientering om videre planer

Sammenknytning med Mukampen løypenett er fortsatt på planleggingsstadiet.
Det er styrebeslutning i både idrettslaget og løypelaget om at løypelaget
overtar skiltprosjektet sammen med øremerkede vedlikeholdsmidler.
Styret vil orientere kort om øvrige planer for det kommende året.

02.04.19
Jan-Henry Hansen, for styret i STLL

