
 
 

Referat fra årsmøte i Skåbu Tverrbygda løypelag 09.12.21 på Teams 
 

 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Utover styret var det ingen påmeldte medlemmer til møtet. Av den grunn ble det 
besluttet at styrets leder utarbeidet og signerte referatet. 

 
2. Godkjenning av fullmakter 
 
Det var meldt inn en fullmakt til styreleder, som ble godkjent. 

 
3. Behandling av årsmelding 

Selv om pandemien preget rammevilkårene ble driften gjennomført uten store 
utfordringer og med gode tilbakemeldinger. 

Det kontinuerlige arbeidet med å forbedre og vedlikeholde løypenettet i 
Skåbu og Tverrbygda fortsatte gjennom 2020. Vi takker alle involverte for 
stort engasjement og betydelig innsats i forbindelse med    videreutvilking 
av sommerstier og vinterløyper til stor glede for fellesskapet. 

 
En mer detaljert orientering om de ulike gjennomførte aktivitetene i 2020 og 2021 vil 
bli gitt under det «ordinære», fysiske årsmøtet i påsken 2022. 

 
4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse, herunder 

anvendelse av foreningens midler 

I forbindelse med beslutningen om å utsette årsmøtet ble det styrebehandlede 
regnskapet og revisors beretning lagt ut på hjemmesiden 08.07.21. 

Regnskapet for 2020 viser sum driftsinntekter på kr. 628.581,53 mot kr 884.459 i 
2019.  

I 2019 ble midlene fra skiltprosjektet i STEIL overført 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. 

Årets resultat ble kr. 33.244,53 etter bortføring av gamle kundefordringer på kr 
72.600.  

Regnskapet føres etter kontantprinsippet og likviditeten er god.  
 

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 består av Hanne Kristine Risdal, Tor Hurlen, Torkild Marstrander, Steinar      
Veslum, Jostein Lunner og Jan-Henry Hansen. Samtlige av styrets medlemmer tok 
gjenvalg frem til neste årsmøte våren 2022.  
 
Revisor Anne Kristine Tina Lyslo ble gjenvalgt frem til neste årsmøte. 

 

6. Fastsettelse av medlemskontingenter 

Kontingenten for sesongen 2021 på kr 1.200 beholdes for kommende  sesong. 

Det ble startet en innledende diskusjon på møtet i 2019 rundt muligheten for å 
presentere en modell for opparbeidelse av fondsmidler. Den ble flyttet til neste 
møte. 

Dugnadsinnsatsen er sterk og avgjørende for å sikre løpende drift og fortløpende 
utbedring og utvikling av stier- og løypenettet.  

 
7. Orientering om videre planer 

En tidsmessig maskinpark er avgjørende for å sikre stabil drift, lave drifts- og 
veldikeholdskostnader, trygge arbeidsforhold og god kvalitet. Av den grunn byttes 
løypelagets to scootere hvert 6. år, dvs en ny investering hvert 3. år.  

Tilsvarende er målsetningen bytte av tråkkemaskin hvert 10. år.  

Høsten 2021 besluttet styret innkjøp av ny tråkkemaskin til kr. 2.762.650 inkl. mva. 
Kjøpet er finansiert med kr 600.000 i innbytte og kr 400.000 i egenkapital fra 
oppsparte midler. Restbeløpet er finansiert gjennom lån fra løypelagets 
bankforbindelse. I tillegg til søknad om mva-refusjon, pågår det i disse dager et 
aktivt arbeid med søknader om investeringsstøtte fra kommunen, ulike stiftelser, 
lokalt næringsliv mm. Så langt har STLL mottat kr 375.000 i støtte fra Nord-Fron 
kommune og kr 200.000 fra Sparebank1 Gudbrandsdal. 

Det blir orientert nærmere om resultatet av sponsorarbeidet i årsmøtet våren 2022.    

Det arbeides videre med å utvide mulighetene for «prosjektløyper» i vinter- og 
påskeferie gitt at forholdene tillater dette.  

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

Det er et ønske om en jevnere kontakt med Sykkelgruppa i Skåbu for 
oppdateringer og erfaringsutveksling. Aktiviteter og utbedringsarbeid skal i størst 
mulig grad koordineres langs eksisterende løypestruktur, råk etc. 

 
 
Skåbu 09.12.21. 
Jan-Henry Hansen, styrets leder. 
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