
REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKÅBU TVERRBYGDA LØYPELAG 

Onsdag 23.03.16 kl. 15.00 

Sted:  Gamle Samvirkelagkafeen  

 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Jan-Henry Hansen ble valgt til å lede møtet, Hanne U. Risum og Per Salvesen ble 

valgt til å signere referatet sammen med møteleder. 

2 Godkjenning av fullmakter 

Det var 13 medlemmer til stede og utover dette ingen fullmakter. 

3  Styrets årsmelding 

Sesongen 2014/2015 var Skåbu Tverrbygda Løypelag (STLL) sitt sjette hele 

driftsår. Målsetningen er 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 også i dette året 

gjennomført som dugnad. Styret retter en stor takk for dette engasjementet til å 

sikre løypelagets økonomi. I den forbindelse arbeides det med planer om å 

invitere til en felles tur for løypekjørerne våren 2017.   

Arbeidet med å etablere gode SHA-rutiner har blitt gjennomført i perioden. 

De første fem årene har vært preget av kontinuerlig utbedring og utvikling av 

løypenettet, omfattende investeringer i maskinpark etc. Dette har fordret 

betydelig ressursbruk og stor innsats fra mange engasjerte mennesker i 

løypelaget. Sesongen 2014/2015 har derfor primært fokusert på stabil drift.      

For å ha bedre kontakt med brukerne av løyper og stier ble det tatt et initiativ til 

å samle representanter fra de forskjellige områdene som dekkes av løypenettet 

til å delta i Utvidet løypekomité. Dette vil gi muligheten for mer direkte 

tilbakemeldinger om forhold som kan forbedres og det vil forenkle organiseringen 

av dugnader i lokalområdene. Utvidet løypekomité vil anslagsvis ha 1-2 møter 

per år. 

Styret arbeider for å realisere byggingen av en permanent lavvo/grillhytte i løpet 

av 2016.  



Antall andeler har økt fra 255 pr. 31.08.14 til 276 pr 31.12.15. 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. Driftstilskuddet fra 

kommunen er stabilt på kr 159.500,-.  

Det er kommet forslag om endring av navn til Skåbu Tverrbygda sti- og løypelag 

for å tydeliggjøre aktiviteter om både sommer og vinter. 

Årsmøtet tok redegjørelsen til etterretning og uttrykte stor takk for innsatsen til 

alle involverte i den daglige driften. 

4  Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse 

I forrige årsmøte ble det besluttet å endre fra avvikende regnskapsår 

01.09/31.08 til kalenderåret. Videre ble det besluttet at regnskapet i 

overgangsperioden gjelder fra 01.04.14 til 31.12.15.  

Det fremlagte «årsregnskapet på 16 måneder» ble gjennomgått sammen med 

revisjonsbekreftelsen. Regnskapet viser sum driftsinntekter på kr 585.355,92, et 

driftsresultat på kr 38.968,69 og et resultat etter finans på kr 7.883,69. 

Balansen viser sum eiendeler på kr 1.326.502,87. 

Som en ekstraordinær støtte til STLL har Skåbu Fjellgrend AS ettergitt 

restgjelden på kr 80.752,-.     

Årsmøtet godkjente det fremlagte regnskapet og ønsket at det i neste årsmøte 

blir fremlagt overslag over hvor mye dugnadsinnsatsen fra løypekjørerne 

representerer. 

   5. Valg av styre og revisor 

Samtlige av styrets medlemmer ble gjenvalgt for 1 år:  

Styremedlem fra Grunneierlaget:    Per Risdal 

Styremedlem fra Sikkilsdalsgrenda Vel:   Alf G. Astrup  

Styremedlem fra Skardfjellgrenda vel:   Jan Helgebostad 

Styremedlem/styrets leder fra Skåbu Fjellgrend AS:  Jan-Henry Hansen 

Styremedlem fra STEIL:       Hanne Kristine Risdal 

Styremedlem fra øvrige vel:     Egil Sølvsberg  

 

Styret har ansvar for å sikre kontinuitet ved fremtidige utskiftninger. 

Aage Rundhaugen fortsetter som daglig leder i STLL.  

Revisor Per Aasen foreslås gjenvalgt for ett år. 

 



6. Fastsettelse av medlemskontingenter 

Gjeldende kontingent ble vedtatt for årets sesong 2015/2016:  

Frivillig innskudd til foreningen fra nye medlemmer:  kr 3.000,-  

Løypetilskudd alle medlemmer                 kr  1.000,-/medlem  

Årsmøtet ønsket å prioritere innsats mot å skaffe flere medlemmer, kombinert 

med en oppfordring til at større husstander har mer enn ett medlemskap, 

fremfor øket kontingent.   

7. Orientering om skiltprosjekt 

Per Risdal orienterte om det imponerende Skiltprosjektet. Prosjekt er tilpasset 

nasjonale standarder, startet opp i 2014 med forventet avslutning høsten 2016. 

Mange av skiltene som er satt opp så langt er vinterløyper, mens det store 

antallet «sommer-skilt» settes opp fremover. Arbeidet gjennomføres på dugnad i 

regi av STEIL og har så langt mottatt finansiell støtte fra 

Fylkeskommunen/Gjensidige stiftelsen med kr 400.000,-, kr 100.000,- fra 

idrettslaget og kr 50.000,- fra Bygdeutvalget. Dette åpner for mange muligheter 

for dugnader knyttet til rydding, klopper etc. Det ble presisert at dugnadsinnsats 

rettes mot rydding etc og ikke merking med maling.   

 

 

Skåbu/Oslo 04.04.16 

 

 

 

 

Hanne U Risum   Per Salvesen  Jan-Henry Hansen 

  

 

 

 

 


