REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKÅBU TVERRBYGDA LØYPELAG
Møtet ble avholdt tirsdag 27.03.18 klokken 17.00 på Skåbu Fjellhotell.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
For fremtiden ønsker årsmøtet at medlemmene varsles pr e-post i tillegg til
årets informasjon på Facebook og hjemmesiden.
Jan-Henry Hansen ble valgt som møteleder.
Petter Vogt og Helge Brakestad ble valgt til å signere referatet sammen med
møteleder.

2. Godkjenning av fullmakter
Det var 17 medlemmer til stede og utover dette ingen fullmakter.

3. Behandling av årsmelding
Styrets årsmelding som var vedlagt innkallingen ble lest opp av styrets leder.
Dette 8. driftsåret var nok en gang preget av stabil drift og høy kvalitet på
vinterløypene. I tillegg har arbeidet med videreutvikling av sommerløyper og
sykkelstier blitt tydeligere prioritert.
Den nye lavvoen ble ferdigstilt til påske 2017 og har allerede rukket å bli et
populært turmål. I likhet med de fleste store og små prosjektene som er
realisert i årenes løp, ville heller ikke «lavvo-prosjektet» blitt realisert uten
viktige støttespillere.
Turen til Svalbard helgen etter påske ble svært vellykket både faglig og sosialt.
Prøveprosjektet med en mulighet for å etablere kollektivt medlemskap har
fungert godt og vil bli forsøkt videreutviklet.

STLL har fått tilgang til store mengder flis etter tynningshogst i Skardfjellgrenda.
Dette er et viktig bidrag til prosjektet med videreutvikling av «tidlig-løyper» ut
fra lysløypa. Utkjøring med traktor fordrer frost i bakken og lite snø, men
forholdene var ikke egnet for dette høsten 2017. Prosjektet har prioritet
kommende høst og styret arbeider med å skaffe tilstrekkelig
prosjektfinansiering.
Etableringen av egen Vipps-konto har vært vellykket.
Det arbeides med å finne egnede måter for forenkling av innbetalingen av
kontingent fra medlemmene. Generelt er det mye utestående og arbeidet med
purringer krever mye ekstra innsats.
Det hadde ikke vært mulig å opprettholde kvaliteten uten iherdig innsats fra
løypekjørere og daglig leder Aage Rundhaugen.
Årsmøtet uttrykket stor takk til de involverte i den daglige driften. I den
forbindelse nevnte Aage Rundhaugen den ekstraordinære innsatsen som Iver
Maurstad har lagt ned også i år.

4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse
foreningens midler
Regnskapet for 2017 var vedlagt innkallingen og ble kort gjennomgått av
regnskapsfører Tove Eriksen i Skåbu Regnskap AS og daglig leder Aage
Rundhaugen.
Stabil drift over tid gir tilsvarende stabilitet i regnskapene med lite variasjon fra
år til år. Regnskapet viser sum driftsinntekter på kr. 555.875 mot kr. 492.923 i
2016, og et driftsresultat etter finans og avskrivninger på negativt kr. 33.104
mot negativt kr. 82.981 i 2016.
På spørsmål fra årsmøtet om likviditetssituasjonen gjennom året bekreftet
administrasjonen at den er gjennomgående god. Likviditetsbeholdningen pr
31.12.17 var på kr 239.712 før kontingent for 2018 ble sendt ut i januar.
Regnskapet hadde høyere vedlikeholdskostnader enn normalt. Det skyldes
ekstraordinær slitasje ved preparering med lite snø. Administrasjonen fikk
tilslutning til å avveie kvalitet på løypene opp mot kostnadene med eventuell
unormal høy slitasje.
Vedlagt regnskapet fulgte også revisors beretning. På spørsmål fra årsmøtet
bekreftet Tove Eriksen at regnskapet for 2018 vil bli noe omarbeidet.

STLL har nå rundt 300 medlemmer. Blant medlemmene er det noen med flere
andeler, bl.a. idrettslaget STEIL med 20 andeler og Skåbu Fjellgrend med 40
andeler.
Generelt er det mye utestående og arbeidet med purringer krever mye ekstra
innsats. Et av forslagene var å være tydeligere, bl.a. i emnefeltet, ved
utsendelse av fakturaene for å unngå at de drukner i «generell e-post støy».

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.
Det sittende styret har bestått av Jan Helgebostad, Torkild Marstrander, Per
Risdal, Egil Sølvsberg, Odd Rune Brendløkken og Jan-Henry Hansen.
Jan Helgebostad og Odd Rune Brendløkken ble takket av.
Hanne Kristine Risdal og Nils Landsnes ble valgt som nye styremedlemmer.
Revisor Per Aasen ble takket av etter å ha vært revisor siden oppstarten.
Anne Kristine Lyslo ble valgt som ny revisor fra og med 2018.

6.

Fastsettelse av medlemskontingenter

I forrige årsmøte ble det vedtatt en økning i kontingenten for kommende år og
årsmøtet vedtok at denne beholdes også for kommende sesong.
Prøveordningen om kollektivt medlemskap inneholdt en subsidiert kontingent
på kr 500,-. Det var enighet om målsetningen om at samtlige kollektive
medlemmer blir fullt betalende etter to år. Årsmøtet vedtok en økning av det
subsidierte beløpet med 30% til kr 650,- for sesongen 2019.

7.

Orientering om planer for videreutvikling av løypenettet

Styremedlem Torkild Marstrander orienterte om det pågående arbeidet og
videre planer, med kommentarer og synspunkter fra øvrige deltakere.

Løypelaget har kjørt mange løyper i år. Før vinterferien ble den gamle sløyfen
mellom Bosbekkseter og Museter gjenåpnet.
Fra lavvoen ble det i påsken gjenåpnet en gammel løype til Murudalen. Denne
løypen går forbi Hågåslåa, med sammenraste tømmerbygninger, der det på
1800-tallet bl.a. ble solgt kaffe og tobakk. Man kan gå videre over Murudalen til
Åkremoen, og ved ønske om langtur er mulig å gå videre mot hyttene
Sikkilsdalseter og Oskampen. Disse løypene er ikke sporsatt og altså ikke
preparert spesielt for ski. Dette betyr så vidt STLL kan forstå at
båndtvangsregler spesifikt knyttet til preparerte skiløyper ikke gjelder her. Her
er man velkommen med og uten hund og hundespann.
Målet er å kjøre opp løyper som har blitt litt glemt og at disse ideelt sett kan
danne rundløyper. Det kan bli aktuelt å legge inn de mest sentrale
prosjektløypene på skisporet.no.
Løypene utvides primært i hovedferiene tilknyttet vinterferie og påske og at
arbeidet fortsetter med å legge til rette også for de yngste.
De nye løypene er et prøveprosjekt og ved sesongslutt vi vil gjøre en vurdering
av responsen. Det har også blitt kommunisert at «…..Hvis du setter pris på
løypene, kan du bidra ved et valgfritt beløp på VIPPS 133352 eller se
www.stll.no. Bedre økonomi betyr bedre løypenett! ….»

Årsmøtet ble deretter hevet.
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