Referat Årsmøte 2017
Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA)
Sted: Fjellkapellet på Venabygdsfjellet

Tid: Fredag 17.03.2017- kl 19.30

Saksliste og møtereferat:
1.

Valg av møteleder og to frammøtte til å undertegneprotokoll
a. Harald Larsen ble foreslått og valgt til møteleder
b. Terje Scavenius valgt til å skrive under protokollen
c. Ragnar Nielsen valgt til å skrive under protokollen. Ragnarnielsen2@gmail.com

2.

Godkjenning av innkallingen
Møteinnkallingen ble godkjent

3.

Opptegnelse av frammøtte med stemmerett
15 stemmeberettigede medlemmer tilstede som representerte 23 stemmer.
Fullmakt innlevert for 8 stemmer

4.

Årsberetning
Møteleder leste igjennom årsmeldingen med noen utfyllende kommentarer.
Ønske om å gjøre årsmeldingens løypeplan lettere tilgjengelig på hjemmesiden.
Ønske om bedre skilting hvor skiløyper og nybrøytede veier krysses, spesielt Buhaugen.
Generelt veldig fornøyd med løypekvaliteten. «Alltid fine løyper». Frekvensen er avhengig av
økonomi. Viktig at den tidlige snøen blir komprimert godt.
God konstruktiv diskusjon rundt behovet og bakgrunn for igangsettelsen av
reguleringsarbeidet i samarbeid med Areal+ og Ringebu Kommune. Klargjørende om noe av
det som ble presentert på informasjonsmøtet på Rondane Resort 24.februar. Uttrykt ønske om
at samarbeidet kommunikasjonen med Grunneierlaget hadde vært bedre.

5.

Regnskap 2016
Gjennomgang av utsendt resultatregnskap og balanseprotokoll
Økonomien i VTSA er god og gir et godt grunnlag for de nærmeste årene.
Vedtak: Ingen innsigelser til Regnskapet, som ble godkjent.
Revisjonsberetningen lest opp for årsmøtet. Ingen innsigelser.

6.

Budsjett 2017
Gjennomgang av utsendt budsjett 2017
Kostnaden for Areal+ på kr. 140.000,- må planlegges og redegjøres for hvordan skal dekkes.
Harald Larsen redegjorde for at VTSA ikke forventer å dekke mer enn en andel kanskje 1/3,
av disse kostnadene. Etter at budsjettet ble lagt har kommunens politikere avslått VTSA sin
søknad om å dekke reguleringsplanens kostnader.
Ønske om å synligjøre lokalbeboernes/kommunens iunnbyggere forventede bidrag til
løypekjøringen i budsjettet som egen post.

7.

Valg
Tre av det sittende styret var på valg, men alle hadde sagt seg villige til gjenvalg.
Valgkomiteen/Pål Diesen foreslo gjenvalg av sittende styremedlemmer.
Revisor: Leif Nordahl har takket nei til gjenvalg
Valgresultat:
Sittende styremedlemmer på valg: Harald Larsen, Eric Steira, Bjørn Gjerdet, ble gjenvalgt for
2 år.
Lars Tvete valgt som ny revisor.
Ønske om at det melder seg en ny kandidat til valgkomiteen før neste årsmøte.

8.

Fastsette årskontingent
Styret foreslo å beholde årskontingenten på kr. 850,Vedtak: Årskontingenten ble vedtatt beholdt på kr. 850,- uten innsigelser.

9.

Handlingsplan for 2017
Harald redegjorde for styrets handlingsplan fremover.

10. Eventuelt
Det kom ingen innspill under eventuelt, og årsmøtet ble avsluttet ca. kl. 21.15
Venabygdsfjellet fredag 17.mars 2017

_________________________________________

Eric Steira

Sekretær for VTSA
Korrekt protokoll bevitnes:

________________________

________________________

Terje Scavenius

Ragnar Nielsen

