Skirvedalen LØypelag

Vedtaksprotokoll i Skirvdalen LØypelag - årsmØte

2O21-

Tidspunkt: 08.10.2022 kl 15.00
Sted: Håvardsrud Seterliv

Deltakere: Det var 15 deltakere på årsmøtet
Sak 1-2022 - Valg av møteleder
Forslag: Johannes Haukaas

Årsmøtevedtak:
Enstemmig - Møteleder er Johannes Haukaas

Sak 2-2022 - Valg av personer

til å skrive under årsmøtereferat

Forslag: Øystein Skrindebakke og Anne Nalum

Årsmøtevedtak:
Enstemmig - Øystein Skrindebakke og Anne Nalum skriver under vedtaksprotokoll/ årsmøtereferat

Sak 3-2022 - vedtekter for Skirvedalen løypelag
Skirvedalen LØypelag har organisasjonsnr 926 1,63 647. Organisasjonsformen er registrert
Brøn nøysu nd registeret under Forening/lag/i nnretning.
Laget ble registrert i Enhetsregisteret: L1.12.2020, med stiftelsesdato 25.tL.2020

i

Laget sin aktivitet/bransje er å utvikle og drifte skiløyper i området som er definert som
kommunedelplan for Lure, Nystaul og Skirvedalen.
Laget er registrert under Næringskode 93.L10 Drift av idrettsanlegg ogSektorkode 7000ldeelle
organisosjoner
Laget er registrert i Frivillighetsregisteret

Årsmøte 08.10.2022 er lagets første årsmøte.
Vedtektene for Skirvedalen Løypelag ble fastsatt på konstituerende mØle 20.1,1.20.
Vedtektene legges frem for godkjenning av årsmøtet
Forslag:

Årsmøtet for Skirvedølen Løypelag godkjenner vedtektene fastsatt på konstituerende møte
20.I1..20
Årsmøtevedtak:
Enstelnmig - Vedtekter for Skirvedalen LØypelag ble godkjent med følgende tillegg til 55.
Ny andre og tredje setning i vedtektenes $5 blir:

Skirvedalen LØypelag
For å ha stemmerett på årsmøtet må fastsatt årskantingent være betalt, dette gir en stemme på

årsmøtet
Betoles fomiliekontingent (kjernefamilie) som er 150% av årskontingenten, gir dette to stemmer på

årsmøtet

Sak 4-2022 - Årsmelding tar 2O2L
Forslag: Årsmelding for 2021. godkjennes
Årsmøtevedtak:
Enstemmig - Årsmelding vedtatt

Sak 5-2022 - Revidert regnskap for 2O2l
Re g n s ka p 2O2t lagl u t p å h1{psJ/www.s k rved a e I il f ql
i

I

.

Forslag: Revidert regnskap for 2021- godkjennes

Årsmøtevedtak:
Enstemmig - Regnskap 202L vedtatt

Sak 6-2022 - Fastsettelse av kontingent tor 2O23
I stiftelsesmØtet den 25.11,.2020 ble kontingenten fastsatt til kr 1 000,- for enkeltmedlem og
kr 2 500 for familier.
Forslag:

Kontingenten for 2022 forblir uendret kr 1 000,- for enkeltmedlem og kr 2 500 for familier.
Årsmøtevedtak:
Enstemmig - For å øke betalingsviljen reduseres kontingenten for familiemedlemskap.
Årsmøtet fastsetter følgende årskontingent

o
o

Minimum kr 1 000 for enkeltmedlem gir 1 stemme på årsmøtet.
Minimum kr 1 500 for familiemedlemskap(kjernefamilie) gir 2 stemmer på årsmøtet.

Årsmøtet er opptatt av at minimumssatser ikke må begrense viljen til å betale mer enn
minimumsbeløpet, oppfordrer derfor alle til å stØtte opp om løypekjøringen.
De som er på besøk og bruker løypenettet kan vippse et bidrag til løypenettet etter hvor mye de
bruker løypene.

Skirvedalen LØypelag

SakT-2O22 - Budsjett for 2023
BUDSJETT 2023 - Skirvedalen løvpelae
DRIFTSINNTEKTER

Budsjett
2022

Reenskao 2020

Reenskao 2021

Budsiett 2023

232 750

301 010

310 000

49 610

3s 460

15 000

200

2 000

5 000

s oo0

5 000

3101

Bidraq hwteeiere

3102

Løvoebidras grunneiere

3103

Salg

3104

Løvoebidrae Skirva

3105

Andre inntekter

2a 12s

19 593

20 000

3106

Flaskepant

ss 391

97 005

100 000

3720

Sponsorinntekter

85 000

96 000

100 000

3722

Bidras Nv maskin

819 150

473 450

20 000

46 850

35 000

t4 943

s0 000

1 089 911

637 000

3440

Offentliee tilskudd
Andre tilskudd - Grasrotandelen
344r (Bokført i 2021)
Sum

t295026

driftsinntekter

Resnskao 2020

DRIFTSUTGIFTER

Reenskao 2021

Budsiett 2022

Budsiett 2023

4003

Løypetiltak

44782

5 234

40 000

4501

Maskinkiørine

89 775

t427L4

160 000

4510

Andre tienester - Skisporet

39 s88

33 750

40 000

6200

Elektrisitet

19 296

19 389

60 000

76 587

110 000

6250

Bensin, dieselolie

56 988

6600

Reo. oe vedlikehold bveninger

10 242

6620

Vedlikehold maskiner

87 769

60 564

80 000

7500

Forsikring

27 437

20 799

25 000

Andre uteifter

76 s52

8 291

20 000

535 000

sum driftsuteifter

385 829

367 327

Avskrivninoer

270 560

173 821

5um driftskostnader

s96 388

541 148

535 000

637 000
535 000

Mulis avsetnins til investerinser i 2023

Forslag: Fremlagt budsjett for 2O23 godkjennes

102 000

Skirvedalen LØypelag
Årsmøtevedtak:
Enstemmig - Budsjett for 2O23 vedtatt med en merknad. Grasrotandelen mangler på inntektssida.
(Korrigering er gjort i tabellen over i forhold til Grassrotandelen.)
Forslag om å offentliggjgps medlemslistene. Styret vurdere dette i forhold
kan en legge ut liste med antall medlemmer pr hyttefelt.

til lovlighet, eventuelt

Sak 8-2022-Yalg
Styret har oppnevnt en valgkomite
o @ystein Jonsjord (hytte ved Mykletjønn) valgt for 2 år, på valg2024
o @yvind Herbro (hytte ved Akslarvatn) valgt for 2 år, på valg2124
o Knut Fossheim (grunneier)
valgt for L år, på valg2023
Styret har 4 personer som reviderer regnskapet på omgang
@yvind Herbro
Halgeir Dale Lurås
Ottar Lien
Gunnar Vestby
Følgende styre ble valgt på stiftelsesmØtet25.1,t.2020

Styret:

JohannesHaukaas, styreleder
Olav Haukaas, styremedlem
Halvor Dale,
styremedlem
lvar Jonsjord Lurås, styremedlem

Forslag:

.
.

Årsmøtet godkjenner styrets valg av revisorer
Årsmøtet godkjenner valgkomit6ens innstilling til nytt styre
Valgkomiteens innstilling til nytt styret er:
Johannes Haukaas Leder (velges for 2 år)
Olav Haukaas Nestleder (velges for 1 år)
Halvor Dale Styremedlem (velges for 2 år)
lvar Jonsjord Lurås Styremedlem (velges for 1 år)

Årsmøtevedtak:
Enstemmig - Årsmøtet har godkjent styret sitt valg av revisorer og årsmØtet godkjenner
valgkomiteens innstilling til nytt styre.
Styret i Skirvedalen løypelag er:
Johannes Haukaas - Leder (velges for 2 år, på valg i 20241
Olav Haukaas Nestleder (velges for t år, på valg i 20231
Halvor Dale Styremedlem (velges for 2 år, på valg i 2024ll
lvar Jonsjord Lurås - Styremedlem (velges for l- år, på valg i 2023)

Skirvedalen LØypelag
Enighet om å endre vedtektene når det gjelder antall medlemmer i styret og sammensetningen
(antall hytteeiere og grunneiere).
Årsmøte var enig i at det på nesteårsmøte fremmes egen sak om vedtektsendringe n i Vedtekter
for Skirvedalen LØypeløg 59 Styret
Forslag er at styre består av 5 medlemmer, 3 grunneiere og2 hytteeiere.

Sak 9-2022

L.

- lnnkomne

forslag fra medlemmer

Forslag fra Gunnar og Grete Lefsaker:
Stadig flere bruker hyttene sine hele uka, og ønsker å gå på ski når det er snø. Det snør
også utenom de vanlige løypekjøringsdagene, og da kan det gå noen dager før løypene blir
kjørt. Det ideelle er at alle løypene blir kjørt etter hvert snØfall, men en må også ta hensyn
til økonomi. På bakgrunn av dette fremmes følgende forslag:
Etter snøfall på 5 cm eller mer prepareres 3 km rundløype med utgangspunkt Dakkeset.
Dette vil avlaste annen etterspørsel om preparering i uka, og vil være en rimelig måte å
oppgradere lpypeservisen på.

Styret for løypelaget har revidert retningslinjene for løypekjøring (se vedlegg 3) der
forslaget fra Lefsaker er tatt med.
Forslag:

Retningslinjer for lØypelaget tas til etterretning.
Årsmøtevedtak:
Enstemmig - Retningslinjer for løypelaget tas til etterretning, men presisere hva som er
hovedløypa.

Sak 10-2022 - lnnspill/orienteringssaker fra styret
1. Nye skilt i løypekryss
Skirvedalen løypelag sendt inn søknad på gavemidler fra Tinn Sparebank i 2022.
Grunnlag for søknad var:
Skirvedolen Løypelag hor ca 50 km med preparerte løyper. Vi har skilt i hvert løypekryss
som nå skal byttes ut/oppgraderes. Det vil si bytte ut metallskilt med løypekart (som har
med henvisning her står du) og bytte/oppgradere avstands skilta til neste kryss. Det er ca
25 kryss i løypenettet. Full utskifting er kostnadsberegno til co 40 000.
Skirvedalen løypelag fikk 8 500,- fra gavemiddel potten til Tinn Sparebank
For å få ned kostnadene ønsker styret å få en tilbakemelding fra medlemmer

/

brukere av

skiløypene.
Er noen som har kontakter der en kan få et godt tilbud på trykking av nye skilt?
Årsmøtevedtak:
Terje Rolland legger ut på Facebook: <Vi som har hytte i Skirvedalen> om det er noen som har
kontakter der en kan få et godt tilbud på trykking av nye skilt.

Skirvedalen Løypelag

2.

Løypekjøring
Det er de samme fire sjåførene som har sagt seg villige til å dele på løypeprepareringen for
neste løypesesong.
Løypelaget er svært godt fornøyde med jobben som disse sjåfprene gjør. Alle sjåfgrene har
arbeid ved siden av løypekjøringen. Kapasiteten på å kjøre mer enfi de ca 50 km med
løypenett som løypelaget har i dag er begrensa.
For løypelaget er det viktig å ha stabile sjåfører som kjenner løypene og terrenget, da vi
fortsatt ikke har optinrale traseer med tanke på stein og sttJv.

Forslag:
Saken tas

til onentering.

Årsmøtevedtak:
5aken tas til orientering

Underskrift av vedtaksprotokoll/ årsmøtereferat

Sted:
Datc:

tulydalen - Håvardsrud Seterliv
08.10.2022

Anne Nalunr

Øvsteln Skrindeba
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