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Referat fra årsmØte avholdt 10. september
2OL6 på Hallingporten Veikro, Gulsvik.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Godkjenning av dagsorden
5. Valg av tellekorps og to medlemmer til å undertegne

protokollen
6. Årsmelding
7. Regnskap

8. Ansvarsfrihet for styret
9. Budsjett samt fastsettelse av kontingent/driftstilskudd
L0.lnnkomne saker:

Styret har lagt frem sak om utvidelse av styret. Se

vedlegg.
11. Valg
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Det var 8 andelseiere som deltok på årsmøtet.
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1. lnnkallingen ble godkjent.

2. Ole Peder Nordheim ble valgt til ordstyrer.

3. Tor lnge Skoglund ble valgt til referent.

4. Dagsorden ble godkjent.

5. Referent ble valgt som tellekorps. Bjørg Hogseth og
Steinar Schou ble valgt til å undertegne protokollen.

Det ble knyttet noen kommentarer til årsmeldingen:
Styreleder fortalte om prosess med forsikringselskapet
og at de nå hadde godtatt å utbetale kr. 88 000 som
delvis dekning til havari på løypemaskinen.
Det har blitt utført en god del dugnad i sommer.
Skiltprosjektet er gjen nomført.
Vi har fått et nytt regnskapssystem.
Årsmeldingen ble deretter godkjent.

Regnskapet viser et overskudd på kr LL 438. Dette er
for lite med tanke på investeringer. Vi er sårbare skulle
det komme havarier som ikke er dekket av

forsikringen. Løypemaskinen er L0 år i desember 201,6

og da faller maskinskade ut og den er kun dekket for
kasko. Styret har sendt inn sØknader til Sparefondet
DNB og Gjensidigestiftelsen om stØtte til ny
løypemaskin.
Regnskapet ble deretter godkjent.

8. Styret ble tilkjent ansvarsfrihet.

9. Det forventes momsrefusjon i desember antatt til kr
10-15 000. Det ble foreslått å sette av kr 15 000 ekstra
til bruer og løypestikker.
DriftsstØtte for sesongen 2016/2017 beholdes på
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kr. 600 pr. år.

10. Styrets forslag om å Øke antall styremedlemmer til
seks ble vedtatt og en representant fra Solemseter kan

velges inn i styret. Årsmøtet ga styret fullmakt til å
inngå forhandlinger og gjøre avtale med Solemseter
som en partner i løypelaget.

Styret mottok et muntlig forslag fra Lars Arnstein
Amundsen innen tidsfristen, men dette forslaget kom
ikke med i de utsendte dokumenter. Årsmøtet godtok
at forslaget ble stillet rettidig og kunne behandles.
Forslaget var at regnskapsåret skal gå fra årsmøte til
årsmØte. Nå har vi avslutning på regnskapsåret til 30.
juni og det blir da en lang tid mellom årsavslutning og
årsmØtet.
Forslaget ble forkastet, men årsmøtet vedtok at
regnskapsåret skal avsluttes tre uker før årsmØtet.

11. Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte for perioden ble
vedtatt.

Nytt styre for perioden 20L6-ZAt7 blir:

Olaf Elling Strømsodd, Veneli, styreleder, L år igjen.
Bjørn Ole Hilde, Flå, styremedlem, valgt for 2 år
Karsten Ekern, Gulsvik, styremedlem, 1år igjen.
Lars Arnstein Amundsen, Raudfjellseter, styremedlem, valgt for 2 år.
Aage Bergerud, Raudfjellseter, styremedlem, valgt for 2 år.
Svein Olav Gare, Solemseter, styremedlem, valgt for 2 år.
Geir Roskifte, Skarsdalen, varamedlem, valgt for 2 år
Tor lnge Skoglund, Veneli, varamedlem, 1 år igjen.

Revisor:

Jan Hannestad, Skarsdalen, valgt for 2 år.



Valgkomite:

Kjetil Gamre, Skarsdalen, 1. år igjen.
Henning Fleischer, Styrmannstjern, valgt for 2 år

L2. År'smøtet ble deretter hevet.

Tor lnge Skoglund Bjørg Hogseth /s/ Steinar Schou /s/
(referent) Referatet godkjent av de valgte undertegnere


