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REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKÅBU TVERRBYGDA LØYPELAG (STLL)
Tid:
Sted:

30. desember 2013, kl. 15.00
Kafeen, Skåbu

Styrets leder, Jan-Henry Hansen, ønsket velkommen.
Totalt var det 20 fremmøtte.
1.0

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Innkalling og saksliste var distribuert i henhold til vedtatte frister, og ble godkjent.
Jan-Henry Hansen ble valgt til å lede møtet. Brit Pettersen og Knut Jacobsen ble
valgt til å signere referatet sammen med møteleder.

2.0

GODKJENNING AV FULLMAKTER
Torgeir Myrstad stilte med fullmakt fra Liv Turid Myrstad, som ble godkjent.
Alf G Astrup stilte med fullmakt fra Inger Astrup, som ble godkjent.

3.0

BEHANDLING AV STYRETS ÅRSMELDING
Sesongen 2012/2013 var Skåbu Tverrbygda Løypelag (STLL) sitt fjerde hele
driftsår. Målsetningen har vært å videreutvikle en stabil drift med høy kvalitet på
løypenettet i tillegg til å øke antall medlemmer.
Teamet som har utført løypekjøring har lang erfaring, bred kompetanse og stort
engasjement for denne oppgaven. Selv om det er inngått avtaler om økonomisk
kompensasjon for tidsbruken, er en betydelig del av arbeidet gjennomført som
dugnad. Styret retter en stor takk for dette engasjementet til å sikre løypelagets
økonomi.
Det pågår et kontinuerlig arbeid med å utvikle løypenettet i forhold til kvalitet,
mulighet for å starte tidlig og optimalisering av selve løypenettet.
Det ble orientert om en rekke dugnader i sommer med imponerende innsats av
både hyttefolk og fastboende.
Det ble orienter om det pågående «skilt-prosjektet» hvor det er nedlagt betydelig
innsats. Dette arbeidet vil også være nyttig ved en senere oppgradering av kart
for området.
Antall andeler har økt fra 209 i 2012 til 229 pr 31.08.13. For 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. Det er gledelig at
driftstilskuddet fra kommunen har økt fra kr 119.000,- til kr 155.000,-.
Det er i løpet av perioden blitt etablert et tilnærmet komplett medlemsregister
med epostadresser.
Styret uttrykker en stor takk for innsatsen til alle involverte i den daglige driften.
Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning, og takket styret, løypekjørere og
daglig leder Aage Rundhaugen for innsatsen og engasjementet.
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4.0

FASTSETTELSE AV ÅRETS RESULTATREGNSKAP OG BALANSE, HERUNDER
ANVENDELSE AV FORENINGENS MIDLER ELLER DEKNING AV
UNDERSKUDD.
STLL har avvikende regnskapsår 31.08/01.09. Årsregnskapet var distribuert i
forkant av årsmøtet, og er tilgjengelig på Løypelagets hjemmeside.
Årsregnskapet viser sum driftsinntekter på kr 434.657,-, sum kostnader på
446.999,34,-, som medførte et negativ resultat etter finanskostnader på
kr 52.471,34.
Avskrivninger på transportmidler utgjør på kr 143.990,-.
Tilsvarende viser balansen sum eiendeler på kr 1.649.060,-, en egenkapital på
kr 745.045,37, og sum egenkapital og gjeld på kr 1.649.060,10.
Styret orienterte om at i STLL i sommer søkte om mva.-refusjon knyttet til kjøpet
av ny løypemaskin. I november 2013 ble søknaden innvilget med kr 202.420,-,
som i sin helhet ble benyttet til nedbetaling på lån tatt opp i forbindelse med
delfinansieringen.
Revisors beretning ble lest opp.
Årsmøtet godkjente det fremlagte resultatregnskapet og balanse. Styrets forslag
til at årets resultat føres mot annen egenkapital, ble vedtatt.

5.0

VALG AV STYRE OG REVISOR
Følgende styremedlemmer ble valgt for 1 år:
1
1
1
1
1
1

styremedlem fra STEIL:
styremedlem fra grunneierlaget:
styremedlem fra Skarfjellgrenda Vel:
styremedlem fra Sikkisdalsgrenda Vel:
styremedlem fra øvrige Vel/områder:
styremedlem/styrets leder fra Skåbu Fjellgrend AS:

Iver Ottar Veslum
Per Risdal
Torgeir Myrstad
Alf G. Astrup
Egil Sølvsberg
Jan-Henry Hansen

Helge Brakestad ble takket for innsatsen i styret siden oppstarten av STLL.
Per Aasen ble gjenvalgt som revisor.
6.0

FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT
Styrets forslag om følgende satser ble enstemmig vedtatt:
-

7.0

Årets medlemskontingent fastsettes til kr 1.000,- uavhengig om det er betalt
innskudd elle ikke
nye medlemmer står fritt til å betale et innskudd til STLL/foreningen på kr 3.000,det skilles ikke mellom medlemmene, men i oversikter på hjemmesiden og andre
steder angis «grunder -medlemmer» for de som har betalt innskudd.

ENDRING AV VEDTEKTENE
Styremedlem Torgeir Myrstad orienterte om forslaget til vedtektsendringer som var sendt
ut sammen med innkallingen.

Forslaget til endringer ble enstemmig vedtatt.
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8.0
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TILTAK FOR Å ØKE ANTALL MEDLEMMER
Årsmøtet hadde en konstruktiv diskusjon, hvor bl.a. følgende innspill fremkom:
Oppgaven i kommende periode er å få med «etternølerne». Endringen om at det
nå er fritt for nye medlemmer å betale innskuddet på kr 3.000,- er et tiltak for å
gjøre dette enklere.
Viktig å kommunisere alt som har blitt gjennomført de siste årene. Tilsvarende
å være tydelig på at arbeidet i STLL også omhandler videre planer for sommerløyper, både stier og sykling. Det kom et forslag om å tydeliggjøre dette ved en
navneendring til Skåbu tur og løypelag.
Øvrige økonomiske bidrag er kraftig redusert, sammenlignet med den tiden hvor
STEIL hadde ansvaret for løypene.
Brev og e-poster med informasjon bør på nytt sendes samtlige husstander.
Bør vi oppfordre de store hyttene med mange brukere til å kjøpe flere
medlemskap?
Hvordan kan næringslivet aktiveres til å bli medlemmer? Hvordan kan løypelaget
gjøre seg attraktiv som sponsorobjekt, uten at «naturen blir kommersialisert»?
Det er behov for oppgradering av skilter, kart, turforslag på hjemmesiden etc.
Årsmøtet oppfordret alle medlemmene til å spre budskapet om at vi trenger flere
medlemmer. I den forbindelse fremkom det et ønske om et kort informasjonsbrev
og ferdig utfylt giro som medlemmene kan benytte i arbeidet med å rekruttere
etternølerne.
Skåbu, 15.01.2014

Brit Pettersen

Knut Jacobsen

Jan-Henry Hansen

