Innkalling til årsmøte i Skåbu Tverrbygda løypelag

Tid:

Torsdag 13.04.17 kl. 16.00

Sted: Gamle Samvirkelagkafeen
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Vedlegg til innkalling:

3.

Styrets årsmelding

Sesongen 2015/2016 var Skåbu Tverrbygda Løypelag (STLL) sitt syvende
driftsår. Den overordnede målsettingen er fortsatt å videreutvikle stabil drift med
høy kvalitet på skiløyper og sommerstier.
Medarbeiderne som er engasjert i løypekjøringen har lang erfaring, bred
kompetanse og stort engasjement for denne oppgaven. Vi opplever en jevn
strøm av positive tilbakemeldinger fra brukere av både vinterløypene og
turstiene om sommeren.
Det blir gjennomført en samling for de direkte involverte i den daglige driften av
løypelaget på Svalbard helgen etter påsken 2017. Turen dekkes i sin helhet av
en ekstern sponsor og belaster ikke regnskapet til løypelaget.
Arbeidet med å etablere gode SHA-rutiner har blitt gjennomført og implementert
i perioden.
Årene etter oppstart har vært preget av kontinuerlige utbedringer og
videreutvikling løypenettet, omfattende investeringer i maskinpark og ikke minst
siste års skiltprosjekt. Dette har fordret betydelig ressursbruk og stor innsats fra
mange engasjerte mennesker i løypelaget og i STEIL.
Det har vært gjennomført en rekke dugnader i sommer med imponerende
innsats av både hyttefolk og fastboende.
Styret har over noe tid arbeidet med å realisere byggingen av en permanent
lavvo/grillhytte i sydhellinga ved Kutjønn. Arbeidet ble påbegynt høsten 2016 og
ferdigstilt til påsken 2017. Lavvoen har allerede rukket å bli et populært
samlingspunkt.
Hjemmesiden har blitt modernisert, oppgradert og tilpasset smarttelefoner.
Antall andeler har i løpet av året økt fra 276 til 289, av dette er 20 andeler
idrettslaget (STEIL) og 40 andeler Skåbu Fjellgrend AS. En videre økning av
medlemsantallet har fortsatt høy prioritet.
Kommende sesong er hovedoppgavene å øke antall medlemmer for å sikre en
bærekraftig økonomi og å videreutvikle løypenettet.
Nord-Fron kommune har vært en viktig støttespiller også i år. Driftstilskuddet fra
kommunen har vært stabilt de siste årene på kr 159.500,-.
Styret uttrykker en stor takk for innsatsen til alle involverte i den daglige driften.

4.

Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse

Regnskapet følger vedlagt og blir gjennomgått i møtet.
Regnskapet fraviker i liten grad foregående år. Underskuddet på NOK 82.981
skyldes i hovedsak et utlegg i forbindelse med ovennevnte samling på Svalbard
og er i etterkant dekket inn av ekstern sponsor.

5.

Valg av styre og revisor

Følgende medlemmer i styret foreslås valgt for 1 år:
Styremedlem fra Grunneierlaget:
Styremedlem fra Sikkilsgrenda Vel:
Styremedlem fra Skardfjellgrenda vel:
Styremedlem/styrets leder fra Skåbu Fjellgrend AS:
Styremedlem fra øvrige vel:
Styremedlem fra STEIL:

Per Risdal
Torkild Marstrander
Jan Helgebostad
Jan-Henry Hansen
Egil Sølvsberg
Avklares senere

Hanne Kristine Risdal og Alf G Astrup takkes av.
Aage Rundhaugen fortsetter som daglig leder i STLL.
Revisor Per Aasen foreslås gjenvalgt for ett år.

6.

Fastsettelse av medlemskontingenter

Gjeldende kontingent for inneværende år er:
Frivillig innskudd til foreningen fra nye medlemmer: kr 3.000,Løypetilskudd alle medlemmer
kr 1.000,-/medlem
Styret foreslår å øke løypetilskudd alle medlemmer med kr 100,- til kr 1.100,fra og med kommende sesong. En nærmere redegjørelse og begrunnelse vil bli
gitt i møtet.
7.

Orientering om skiltprosjekt

Prosjekt med oppgradering av skilting i Skåbu tilpasset nasjonale standarder har
pågått siden 2014. Arbeidet gjennomføres på dugnad i regi av STEIL og har så
langt mottatt finansiell støtte på kr 400.000,-.
Det er totalt merket 520 km løyper!
Vedlagt følger et sammendrag av sluttrapport for skiltprosjektet, og hovedkartet
slik det vil se ut, samt sykkelkart med 7 sykkelturer.

Det vil bli gitt en nærmere orientering i møtet av styremedlem Per Risdal.

8.

Orientering om planer rundt utvidet løypenett

Det har kommet ulike kreative innspill på at STLL bør ha en visjon om at
løypenettet fortsetter der dobbeltsporede, preparerte løyper slutter.
Det er mulig å koble løypenettet på allerede eksisterende vintertraseer egnet for
ski. Å gjenopprette en eller flere gamle løyper mot Murudalen, bla løypen Holslåa
til Slangen, er eksempler på slike tiltak.
Ideen er altså at STLL preparerer eksisterende løypenett, men eventuelt merker,
og kanskje i tillegg tidvis scooterkjører, enkelte tilknytningsløyper.
Tilsvarende oppleves også økende aktiviteter opp mot hundekjøring og hundeløp
hvor traseene egner seg godt også for fjellturer på ski. Potensialet er opp mot
300 km løyper i vårt nærområde.
Styremedlem Torkild Marstrander orienterer nærmere.
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