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ENDRINGER I VEDTEKTENE  
 
Vedlagt følger fire forslag til endringer i vedtektene til VTSA. Bakgrunnen for disse forslagene 
er at VTSA bør få en mer demokratisk struktur, slik at alle medlemmene har like mye å si.  
 
Det er ikke heldig at noen er tildelt flere stemmer, slik at de ved utstrakt innhenting av 
fullmakter får flertall for sine valg. VTSA vil kunne fungere bedre med digitalt årsmøte der alle 
kan delta.  
 
Styret har i dag øremerkede plasser for grunneierlag og turistbedrifter. Dette er heller ikke 
heldig da det ikke er noe fellesskap som favner alle eiendomsbesittere eller alle 
turistbedriftene. En øremerking betyr jo at en representant har fått fullmakt til å gjøre valg på 
vegne av en gruppe. Forslag til endring går på at alle plassene skal velges fritt blant 
medlemmene. 
 
Noen vil sikkert hevde at grunneierlag og turistbedrifter bør ha mer å si enn andre medlemmer. 
Det er neppe riktig. Det er bedre om det etableres avtaler som sikrer at løypekjøring blir utført 
hverdag og helg etter bedriftenes behov for å ivareta sine betalende gjester.      
 
Medlemmene må ha tillit til et valgt styre. Det er en erklært målsetting at medlemmene skal 
samarbeide ved å ta hensyn til hverandres interesser. 
 
 
Med vennlig hilsen  

 
Einar Tvete



 
 
 
 
FORSLAG  
 
En av drift- og utviklingsoppgavene til VTSA er å føre regnskap som viser samlet aktivitet. Det 
vil være en fordel om budsjett og regnskap omfatter en hel vintersesong, slik at ikke aktivitet 
før nyttår havner i et årsregnskap, mens aktiviteten etter nyttår havner i neste års regnskap. 
 
Det foreslås for styret i VTSA å anbefale for årsmøtet å fatte følgende  
 
   VEDTAK:  
 
Punktet om føring av regnskap i §2 Formål endres til: 
 
Føre regnskap for Venabygdsfjellet Turskiløyper SA samlede aktiviteter i henhold til 
gjeldende regnskapslov. Selskapet følger et avvikende regnskapsår, som er fra 1. 
Juli til 31. Juni, for bedre å vise økonomi for en hel sesong.  
 
 
 
 
FORSLAG  
 
Årsmøtet i VTSA skal arrangeres med personlig frammøte innen andre påskedag. I fjor gikk 
ikke det, og i år går det heller ikke. Selv om vi ikke hadde hatt situasjonen med korona, så vil 
årsmøtet bare samle spesielt interesserte som prioriterer å være til stede på Venabygdsfjellet på 
møtedagen. Dette er en litt gammeldags ordning, og ikke særlig demokratisk. Medlemmene i 
VTSA er hjemmehørende til dels langt fra Venabygdsfjellet, og har dermed lang reisevei. Et 
digitalt årsmøte vil gjøre det mulig for samtlige medlemmer å delta på avstemminger, og 
dermed unngå bruk av fullmakter.  
 
Det foreslås for styret i VTSA å anbefale for årsmøtet å fatte følgende  
 
   VEDTAK:  
 
Første punkt i §6 Årsmøtet endres til: 
 
Årsmøtet er Venabygdsfjellet Turskiløyper SAs øverste organ, og holdes hvert år, senest 30. 
september. Årsmøtet avholdes i Ringebu kommune, og alle medlemmer har rett til å møte på 
årsmøtet. Møtet arrangeres digitalt som beskrevet i Digitale årsmøter for lag og foreninger 
(digitalearsmoter.no) 
 
 

https://www.digitalearsmoter.no/?fbclid=IwAR3_9zFB6c0lMWUbHqopuKAQYTo6Pl_KPBhL9thAkQSsw0urJfXfp-2G978
https://www.digitalearsmoter.no/?fbclid=IwAR3_9zFB6c0lMWUbHqopuKAQYTo6Pl_KPBhL9thAkQSsw0urJfXfp-2G978


 
FORSLAG  
 
Avisa GD har i et par artikler skrevet om løypelaget VTSA på Venabygdsfjellet: 
«Hver vinter blir det kjørt rundt 16 mil med skiløyper på Venabygdsfjellet. Samarbeidet 
mellom de ulike aktørene har til tider vært konfliktfylt.» 
 
VTSA fremstår som ganske udemokratisk. Dette fordi turistbedriftene og grunneierlaget har 
avtale om ekstra stemmer på årsmøtet. Det fører til uheldige grupperinger og 
interessemotsetninger. 
 
Turistbedriftene gir tilskudd til VTSA basert på avtaler om kjøring av løyper til bedriften, både 
hverdag og helg. Løypene kjøres da primært for bedriftenes betalende gjester.   
 
På ALTINN står det om Samvirkeforetak at det skal være demokratisk - ett medlem har 
normalt bare én stemme.  
 
Det bør også gjelde i VTSA.  
 
Det foreslås for styret i VTSA å anbefale for årsmøtet å fatte følgende  

 
VEDTAK:  

 
Siste punkt i §4 Medlemmer strykes: 
 
Hvis et medlem bidrar med omsetning utover den årlige medlemskontingent, tildeles 1 ekstra 
stemme pr omsetning på kr 10.000,- for perioden 1.1 til 31.12 forut for påfølgende årsmøte. 
 
 
 
FORSLAG  
 
Øremerking av styreplasser vil lett føre til motsetninger og dårlig samarbeid. Turistbedriftene 
har ikke noe organ som egner seg til å utpeke et styremedlem, og et styremedlem fra 
turistbedriftene vil neppe representere alle i gruppen. Grunneierlaget har eierinteresser i store 
deler av fjellet, men det finnes også store hytteeiendommer og andre som har eiendom som 
VTSA må samarbeide med. Det handler om tillit til de som er valgt.   
 
Det foreslås for styret i VTSA å anbefale for årsmøtet å fatte følgende  

 
VEDTAK:  
 

Det nest siste punktet i §9 Styret strykes: 
 
Styret skal bestå av 1 fra grunneierlag, 1 fra turistbedrifter og 1 fra fritidseiendommene. De 2 
siste plassene velges fritt blant medlemmer. 
 
og endres til  
 
Styrets 5 medlemmer velges fritt fra alle medlemmer i VTSA 
 


