
 

Innkalling til årsmøte i Skåbu Tverrbygda løypelag 

Møtet gjennomføres onsdag 10.06.20 klokken 17.00. 

Som tidligere meddelt gjennomføres årsmøtet elektronisk på Skype. Benytt 
denne linken i Chrome (ikke Internett Explorer): 

https://myvijucloud.com/meet/43629507. 

Av administrative grunner ber vi om påmelding til jhh@opak.no innen 07.06.20 
og at deltakerne kobler seg på klokken 16.45 slik at møtet kan starte presis 

med alle til stede. 

 

Agenda 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Godkjenning av fullmakter 

3. Behandling av årsmelding 

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

5. Valg av styre og revisor 

6. Fastsettelse av medlemskontingenter 

7. Orientering om planer for videreutvikling av løypenettet 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Valg av møteleder og deltakere til å signere referatet. 

 

2. Godkjenning av fullmakter 

 

3. Behandling av årsmelding  

Styrets årsmelding  

2019 ble et år uten store driftsmessige utfordringer og med gode tilbakemeldinger.  

STLL har fått på plass ny hjemmeside, invester i ny scooter, innhentet permanent 
godkjenning fra kommunen til bruk av ATV ved arbeid i løypenettet kommende 4 år og 
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bidratt med høringsuttalelse til kommunen i forhold til regler for båndtvang i løypenettet 
vinterstid.  

Det kontinuerlige arbeidet med å forbedre og vedlikeholde løypenettet i Skåbu og 
Tverrbygda fortsatte også i 2019.  

Det er utført kratt- og kvistrydding i løypetraseen mot Tverrbygda, med start fra 
Nyseterråket, forbi Nerseterlia hyttefelt og opp langs Ommundsåa. I tillegg er traseen ved 
Nerseterlia blitt utbedret og store steiner og ujevnheter blitt jevnet ut. Dette ikke bare for å 
gi jevnere traseer og bedre skiløyper, men også for å redusere løypelagets utstyr for skader. 

Traseen fra Skardfjellgrenda mot Holslåsetrin har blitt lagt om og betydelig forbedret for 
maskinpreparering og generell tilgjengelighet til løypenettet vinterstid. 

Skiløypa fra lavvoen mot Åkremoen gjennom Murudalen passerer Hågåslåa, og i høst ble det 
ryddet for kratt fra derfra til Murudalsvegen for å få mer bredde i bakken. 

Styret takker alle involverte for stort engasjement og betydelig innsats i forbindelse med 
videreutviklingen av sommerstier og vinterløyper til stor glede for fellesskapet.     

 

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

Det vedlagte regnskapet blir gjennomgått i møtet.  

Regnskapet for 2019 viser sum driftsinntekter på kr. 884.459 mot kr 580.818 i 2018. 

En sentral del av inntektsøkningen er kr. 178.365 overført fra idrettslaget STEIL i forbindelse 
med at STLL har overtatt ansvaret for vedlikehold og videreutvikling av skiltprosjektet. 
Beløpet beholdes på separat bankkonto og det blir ført eget prosjektregnskap for disse 
aktivitetene.  

Videre er gevinst ved salg av scooter inntektsført med kr. 55.165.   

Med sum driftsutgifter på kr. 582.343, avsetning til fremtidige investeringer i løypemaskiner 
på kr. 100.000, og ekstraordinære gave fra STEIL ifm. Skiltprosjektet, ble årets resultat kr. 
191.283.   

Regnskapet føres etter kontantprinsippet og likviditeten er god. 

Vedlagt følger også revisors beretning. 

 

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.  



 

Styret i 2019 har bestått av Hanne Kristine Risdal, Nils Landsnes, Torkild Marstrander, Steinar 
Veslum, Jostein Lunner og Jan-Henry Hansen.  

Samtlige av styrets medlemmer tar gjenvalg for ett år. 

Revisor Tina Lyslo foreslås gjenvalgt for ett år. 

 

6. Fastsettelse av medlemskontingenter 

Styret innstiller på at kontingenten for sesongen 2020 på kr 1.200 beholdes for kommende 
sesong.    

Det ble startet en innledende diskusjon på fjorårets møte rundt muligheten for å presentere 
en modell for opparbeidelse av fondsmidler. Dugnadsinnsatsen er sterk og sikrer løpende 
drift og utbedring av løypenettet. I regnskapstallene ligger det mye frivillighet og det er ikke 
rom for fremtidige investeringer i ny maskinpark, behov for permanent garasjering etc. 
Styret fikk fullmakt til å presentere et forslag til opparbeidelse av fondsmidler for fremtidige 
investeringer. Dette utsettes til neste år hvor årsmøtet forhåpentligvis igjen kan 
gjennomføres med fysisk tilstedeværelse.   

 

7.  Orientering om videre planer  

Uten vinterens Korona-stopp er det stor sannsynlighet for at kobling med Mukampen-nettet 
hadde blitt testet ut i påsken. 

Skilting, merking og åpning av gamle råk er innenfor mandatet. I den sammenheng 
planlegges det å etablere kontakt med Kulturminneforeningen i Skåbu.  

Det er etablert kontakt med Sykkelgruppa i Skåbu for oppdateringer og erfaringsutveksling. 
Enighet om at vi i størst mulig grad koordinerer aktiviteter og utbedringsarbeidet langs 
eksisterende løypestruktur, råker etc.  

Styret vil orientere kort om øvrige planer for det kommende året. 

 

Velkommen! 

 

Oslo/Skåbu 19.05.20 

 

for styret i Skåbu Tverrbygda løypelag 

 

Jan-Henry Hansen, styrets leder 


