
 

 

Innkalling til årsmøte i Skåbu Tverrbygda løypelag 

 

Tid: Lørdag 21.02.15 kl. 16.00 

Sted:  Gamle Samvirkelagkafeen  

 

AGENDA 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Godkjenning av fullmakter 

3. Behandling årsmelding 

4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av 

foreningens midler  

5. Valg av styre og revisor 

6. Fastsettelse medlemskontingenter 

7. Orientering om pågående skiltprosjekt 

8. Tiltak for å øke antall medlemmer 

 

 

 

 

 

09.02.15 Styret 

 

 



Vedlegg til innkalling: 

3  Styrets årsmelding 

Sesongen 2013/2014 var Skåbu Tverrbygda Løypelag (STLL) sitt femte hele 

driftsår. Målsettingen 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. 

Det pågår et kontinuerlig arbeid med å utvikle løypenettet i forhold til kvalitet, 

muligheter for å starte tidlig og optimalisering av selve løypenettet.  

Det har vært gjennomført en rekke dugnader i sommer med imponerende 

innsats av både hyttefolk og fastboende. I tillegg til rydding av løyper og traseer 

er det bygget en ny bru ved Breistultjern som sikrer god forbindelse mellom 

østlig og vestlig del av løypesystemet og en effektiv kjørerute for løypemaskinen. 

Antall andeler har økt fra 229 i 2013 til 255 pr. 31.08.14. 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 157.500,-.  

Styret uttrykker en stor takk for innsatsen til alle involverte i den daglige driften. 

 

4  Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse 

Det vises til vedlagte årsregnskap, avvikende regnskapsår 01.09.13/31.08.14, 

som vil bli gjennomgått i møtet. 

 

5. Valg av styre og revisor 

Følgende medlemmer i styret foreslås gjenvalgt for 1 år:  

Styremedlem fra Grunneierlaget:    Per Risdal 

Styremedlem fra Sikkilsgrenda Vel:    Alf G. Astrup  

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

Styremedlem fra STEIL:       Iver Ottar Veslum  

 

 



Som nytt styremedlem fra Skardfjellgrenda Vel foreslås: Jan Helgebostad  

Aage Rundhaugen fortsetter som daglig leder i STLL.  

Revisor Per Aasen foreslås gjenvalgt for ett år. 

 

6. Fastsettelse av medlemskontingenter 

Gjeldende kontingent for sesongen 2013/2014 foreslås også for 2014/2015:  

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

Løypetilskudd alle medlemmer                 kr  1.000,-/medlem 

  

7. Orientering om skiltprosjekt 

Det pågår et omfattende prosjekt med oppgradering av skilting i Skåbu tilpasset 

nasjonale standarder. Arbeidet gjennomføres på dugnad i regi av STEIL og har så 

langt mottatt finansiell støtte på kr 400.000,-.  

Det vil bli gitt en nærmere orientering i møtet.   

 

8. Tiltak for å øke antall medlemmer 

Det er totalt ca. 380 hytter, 280 bolighus og 30 seterhus i STLL sitt nærområde. 

 

I tillegg til å øke medlemsmassen og frivillige bidrag, er potensielle inntektskilder 

bl.a. støtte fra lokalt næringsliv og løypebidrag fra kommunen.  

 

Ambisjonen er at løypelaget kan fungere som en felles arena for fastboende, 

hytteturister og lokalt næringsliv. STLL bør være et godt egnet verktøy for å 

videreutvikle naturområdene og turistnæringen i bygda og nærliggende områder, 

og det bør være en felles interesse å få STLL «selvfinansierende».  

 

Styret håper på en konstruktiv diskusjon i forlengelsen av tiltakene som ble 

drøftet i fjorårets møte. 

 

09.02.15/Styret i STLL 

 


