Årsmøte Fåvang løypelag 12.4.2017 kl 18.30, Gullhugen sportkapell
Møteprotokoll
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Vedtak: Innkalling og sakliste enstemmig godkjent
2. Valg av møteleder og referent.
Forslag: Trond Kleven foreslo Jostein Hernæs som referent. Hans A. Braastad foeeslo Trond
Kleven som møteleder.
Vedtak: Begge enstemmig valgt.
3. Valg av to personer til å underskrive protokoll.
Forslag fra styret: Ola Nordrum og Lars Bratberg
Vedtak: Begge enstemmig valgt
4. Godkjenning av fullmakter.
16 stemmeberettigede til stede, i tillegg noen tilhørere. Ingen møtte med fullmakt.
5. Årsberetning 2016
Leder refererte styrets årsberetning.
Innspill fra årsmøtet: Hvor stort kommunalt tilskudd? Betaler mye eiendomsskatt som
hytteeiere. Hva gjør løypelaget for å få kommunen til å ta et større ansvar? Kommer lagets
kontonr. på løypekartet?
Vurdere VIPPS?
Løypekart må trykkes opp og selges.
Mulig å samarbeide med Goppollvegen om innkreving sammen med bompenger?
Vedtak: Årsmeldingen enstemmig godkjent.
6. Godkjenne regnskap 2016
Kasserer redegjorde for årsregnskapet, og for revisorenes forslag om avvikende regnskapsår,
som krever vedtektsendring. Styret vurderer fremme forslag til nødvendig vedtektsendring på
årsmøtet 2018.
Kasserer redegjorde deretter for drifta årets tre første måneder.
Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.
7. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
Styret foreslår innbetalt medlemskontingent og årets overskudd avsatt til framtidige
kostnader.
Vedtak: Styrets forlag enstemmig vedtatt
8. Valg:
Valgkomiteen har bestått av Ola Nordrum, Ole Smidesang og Simen Knuts
Valgkomiteens forslag:
Styre:
Leder: Trond Kleven (gjenvalg - valgt i 2016) – valgt ved akklamasjon

Nestleder: Nils Fisketjønn (gjenvalg - valgt i 2016) - valgt ved akklamasjon
Styremedl: Hans Amund Braastad (gjenvalg - velges for 2 år) - valgt ved akklamasjon
Jostein Hernæs (valgt i 2016) – ikke på valg
Kristin Worpvik (valgt i 2016) – ikke på valg
Revisorer:
Hedvig Amrud - gjenvalg - valgt ved akklamasjon
Rolf Braastad - gjenvalg - valgt ved akklamasjon
Honorar:
Etter vedtak på årsmøtet 2016 foreslås ingen honorar.
Ny valgkomite:
Ole Smidesang - 1 år – ikke på valg
Simen Knuts - 2 år – ikke på valg
Forslag på nytt medlem: Lars Bratberg - velges for 3 år - valgt ved akklamasjon
9. Endring av medlemskontingent.
- styret foreslår ingen endring av medlemskontingenten.
10. Budsjett for kommende år.
Leder redegjorde for utsendt kjøreplan, som er en rammeplan.
Vedtak: Forslag til rammeplan for løypekjøring enstemmig vedtatt.
11. Innkomne saker.
Fra styret: Løypekart, skiltplan og utbedring av traseer:
Leder redegjorde for status for arbeidet med kart/skilting:
- Kartet er nesten ferdig. Må avklare evt. omlegging av traseer før trykking.
- Arbeidet med skiltplan er i gang. 15-20 kartstolper med stedsnavn.
- Finansiering: Søker Ringebu kommune om tilskudd fra næringsfondet. Søker tilskudd fra
hytteforeningen. Løypelagets egeninnsats i stor grad knyttet til dugnadsarbeid.
Leder redegjorde for gjennomførte tiltak, for alternative løsninger på strekningen Moastugua
– Øyer grense og bygging av bru/klopp over Blomtjønnsbekken. Finansiering: Søker Ringebu
kommune om tilskudd fra næringsfondet. Løypelagets egeninnsats i stor grad knyttet til
dugnadsinnsats.
Styret ber årsmøtet om en øvre økonomisk ramme på 100.000 til planlagte tiltak.
Merknader: Har noen planer for turstiene (barmark)? Utmarkslaget jobber med det.
Vedtak: Styret får en økonomisk ramme på 100.000 til å dekke lagets egenandel
Jostein Hernæs, referent
Protokollen er rett.

Ola Nordrum

Lars Bratberg

