REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKÅBU TVERRBYGDA LØYPELAG
Møtet ble avholdt torsdag 13.04.17 kl. 16.00 i «Gamle Samvirkelagkafeen».
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Jan-Henry Hansen ble valgt til å lede møtet. Hanne U Risum og Odd Rune Brendløkken ble
valgt til å signere referatet sammen med møteleder.

2. Godkjenning av fullmakter
Det var 19 medlemmer til stede og utover dette ingen fullmakter.

3. Behandling av årsmelding
Styres årsmelding som var vedlagt innkallingen ble lest opp av styrets leder.
I tillegg ble det orientert om at det er etablert en arbeidsgruppe med ansvar for
videreutviklingen av sykkelstier i området.
Årsmøtet uttrykte en stor takk til de involverte i den daglige driften som også i år leverer
flotte løyper og et høyt servicenivå.

4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av
foreningens midler
Regnskap for 2016 var vedlagt innkallingen, og ble gjennomgått av daglig leder Aage
Rundhaugen og Tove Iren Eriksen, regnskapsfører i Skåbu Regnskap AS.
Revisors beretning ble lest opp.
Regnskapet fraviker i liten grad foregående år. Underskuddet på NOK 82.981 skyldes i
hovedsak et utlegg i forbindelse med samling på Svalbard pr 31.12 og er i etterkant dekket
inn av ekstern sponsor.
Innkreving av utestående kontingenter er utfordrende, og i den forbindelse vil det bli
etablert en Vipps-konto for å se om dette forenkler arbeidet.
Årsmøtet godkjente det fremlagte regnskapet.

5. Valg av styre og revisor
Følgende medlemmer ble valgt for 1 år:
Per Risdal, Torkild Marstrander, Jan Helgebostad, Jan-Henry Hansen, Egil Sølvsberg og Odd
Rune Brendløkken.
Hanne-Kristine Risdal og Alf G Astrup ble takket av.
Revisor Per Aasen ble gjenvalgt.
Aage Rundhaugen fortsetter som daglig leder.

6. Fastsettelse medlemskontingenter
Styrets forslag til kontingenter ble vedtatt:
Frivillig innskudd til foreningen fra nye medlemmer: kr 3.000,Løypetilskudd fra alle medlemmer økes med kr 100,- til kr 1.100,- pr medlem fra kommende
sesong.

7. Orientering om skiltprosjekt ved Per Risdal
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 og prosjektet er helt i
avslutningsfasen. Et sammendrag av sluttrapporten for skiltprosjektet var vedlagt
innkallingen, sammen med utkast til oppgradert kart og utkast til sykkelkart med sju
sykkelturer.

8. Orientering om planer rundt utvidet løypenett
Styremedlem Torkild Marstrander orienterte om planene om «utvidet løypenett».
Oppdatert informasjon vil etter hvert bli lagt ut på hjemmesiden.
Møtet ble deretter hevet.
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