REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMøTE 2018

Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA)
Tid: kl. 10.00, 30. mars 2018

Sted: Spidsbergseter Ressort Rondane

Sakliste og møtere-ferat:
1..

Valg av møteleder og to frammøtte
a. Eric Steira ble foreslått og valgt

til

å undertegne protokoll.

til møteleder.

b. Knut Grande og Mathias Harang ble valgt til å skrive under protokollen.
2.

Godkjenning av innkallingen
Møteinnkallingen ble godkjent.

3

Opptegnelse av frammøtte med stemmerett
45 stem meberettigede med lemmer ti lstede som representerte 74 stemmer.

4.

Årsberetning

Møteleder leste gjennom årsberetningen med noen utfyllende kommentarer.
Det ble fremhevet at verving av flere medlemmer til WSA er viktig for en bedre og
forutsigbar Økonomi. Her kan lokale hytteforeninger og veilag oppfordre sine medlemmer til
medlemskap i VTSA. Videre ble det tatt opp at bidraget fra Ringebu kommune må komme
tidlige på året og ikke som nf, først i august.
!.
5.

Regnskap 2018

Gjennomgang av utsendt resultatregnskap og balansekontroll. Revisjonsberetningen ble lest
opp.
Vedtak: ingen innsigelser, regnskap godkjent.
6.

Budsjett 2018
Gjennomgang av utsendt budsjett for 2018.
Kostnadene tilAreal pluss i forbindelse med reguleringsplanen på kr 209 000,- ble dekket i sin

helhet av WSA o g det nye styret vil søke å få disse utgiftene dekket av kommunen. Dette
gjør økonomien noe anstrengt itiden som kommer.

1.

7

Valg

lngen i det sittende styret ville ta gjenvalg. FØlgende ble valgt etter innstilling fra

valgkomiteen:

Styreleder: Jostein Mjønerud fra hytteeierne: 2 år
Styremedlem: Ole Engebretsen fra turistbedriftene: L år
Styremedlem: Bernt Prøsch fra hytteeierne: 1 år
Styremedlem: Per Arne Solheim fra hytteeierne: 2 år

Varamedlemmer til styret er fortsatt: Knut Grande fra hytteeierne og Kitty Myrsveen fra
tu ristbedriftene.

lnterne revisorer: Pål Diesen og Anders Fretheim valgt for et år
Valgkomiteen: Line Tvedte (1 år), Knut Krabbe (3 år) oS Ola lsum (2 år); sistnevnte valgt etter
benkeforslag.
8

Styrehonorar
Det ble vedtatt å gi det nye styret kr L0 000,- til reiseutgifter.

9

Fastsettelse av årskontingent

Det ble vedtatt å øke kontingenten med kr 30,- til kr 880,-, for å dekke opp styrets honorar.
10.

lnnkommende saker
Det har kommet ønske om opparbeidelse av skilØype og bussforbindelse til Ringebu sentrum
Vedtak: en utredning /evaluering settes på handlingsplanen for det nye styret fram til neste
årsmøte.
Det ble også tatt opp muligheten for en mer differensiert preparering av løpene; fra lysløyper

til scooterspor. Dette skal det nye styret se nærmer
En møtedeltaker etterlyste

på.

møtereferatfra 20L5, og det ble henvist til Brønnøysund

registrene for å få dette ut.
Videre ble det også tatt opp rolleblanding når det gjelder fakturering og regnskapsførsel.
Årsmøtedeltakerne så ikke noe problem i dette og mente at praksisen kan fortsette. KariAase Lunde ble applaudert for sin vederlagsfrie innsats som regnskapsfører.
L1.

Handlingsplan for D:tp
Den nye styrelederen redegjorde for handlingsplanen med fokus på samarbeid, samhandling
og firepartssamarbeidet mellom Ringebu kommune, turistbedriftene, grunneierlagene og

hytteeierne.
12.

Eventuelt
Det kom ingen innspill.

Møtet ble hevet kl. 12.15.
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Venabygdsfjellet fredag 30. mars 2018

Jostein Mjønerud
Referent

Korrekt protokoll
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Mathias Harang
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