Årsmøte Holtålen Turforening 21.03.17
Dato:

21.03.17

Sted:

Klubbhuset Ålen Il

Tilstede: Vidar Støvne, Jan Ove Nesvold, Arnt Heksem, Elin Bollingmo, Hildegunn P.
Djupdal, Gunnar Bjørgård, Synnøve Lillevold, Per Olav Lian, Hans Jørgen
Rønning, Ole Anders Holden, Arvid Bårdstu.

Sak nr.

Sak

1

Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent, ingen merknader.

2

Valg av møteleder og referent
Hans Jørgen Rønning ble valgt til møteleder og Hildegunn P. Djupdal til
referent.
Enstemmig vedtatt.

3

Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokoll
Ole Anders Holden og Arvid Bårdstu ble valgt til å underskrive
årsmøteprotokoll.

4

Årsmelding 2016
Leder Vidar Støvne gikk gjennom årsmeldinga.
Merknader/spørsmål:
- 65 500kr på en større reparasjon på Haltdalsmaskina, samt flere mindre på
denne (til sammen rundt 80 000kr på denne maskina)
- 200t kjøring i Haltdalen inkl Kjell Ove. Dårligere barmarkspreparert + mye
snø mellom kjøring, gir økt drivstofforbruk og flere timer
-239t er kjørt i Ålen
- En del klager fra hytteeiere i Novola og Rugldalen på manglende kjøring i
starten av 2016, mindre kjøring kan gi færre medlemmer og dermed en
nedadgående spiral
- Mer sporkjelkekjøring kan være fornuftig for å holde løyper oppe og
kostnader nede
- Velge trase etter værforhold, riastvegen er optimal for maskinkjøring ift å få
minst mulig slitasje på maskin
- Ønskelig med en konkret investeringsplan, som kan legges frem på årsmøte
- Det er inngått konkrete avtaler med idrettslagene, hvor hovedlagene betaler
en fastsum på 30 000kr hver, samt timespris på skigruppene
- Hvorvidt trenger man brede skøytetraseer, jamfør turforeningas
hovedmålgruppe som er mosjonister?
- På en annen side; hytteeiere forventer høy standard inkl brede traseer

- Løyper som ikke er rundløyper, fører til ”dobbelkjøring” fordi man kjører
tur/retur. Kan man opprette ”skur” etc i andre enden av traseen slik at man
slipper å kjøre retur?
- Maskinkjørerne i Ålen betaler pr time, mens maskinkjørerne i Haltdalen
kjører på dugnad. Det er uheldig at dette praktiseres ulikt. Scooterkjørerne får
om ønskelig refundert for drivstoffutgifter.
- Det kjøres skispor i Øyongen i påsken i regi av HTF. Dette er formalisert, og
det er kjørerne fra Ea som i utgangspunkt besørger dette.
Årsmelding enstemmig godkjent.

5

Årsregnskap 2016, med revisjonsberetning
Kasserer Jan Ove Nesvold gikk gjennom resultatregnskapet.
Kommentar fra kasserer:
- Mye utgifter med skiguiden. Kan være et godt alternativ å bygge opp en ny
hjemmeside og få annonsørene inn der. Info om hjemmesiden kunne stått på
baksiden av giro.
Revisjonsrapport mottatt, det er ikke funnet feil eller mangler, og denne
anbefaler derfor årsregnskapet godkjent.
Årsregnskap enstemmig godkjent.

6

Fastsettelse av medlemskontingent
Styret har i styremøte 07.03.17 vurdert en endring i medlemskontigenten.
Kontigenten ble i fjor økt til 500,- for enkeltmedlemmer og familie 600,-. Vi
registrerer at driftskostnaden øker. Medlemskontigenten utgjør mellom 30 og
40% av de totale inntektene. Dette betyr at vi nødvendigvis må stå på for å
skaffe andre inntekter, noe som innebærer betydelig innsats fra styret, bl.a
krever utgivelsen av Haltdalskalenderen mye arbeid. Vi mener at en økning på
kr 100,- ikke er urimelig. Styret foreslår at medlemskontigenten økes med
100kr, dvs 700 for familie og kr 600 for enkeltmedlemmer.
Det er fanget opp signaler på at noen mener differansen mellom familie og
enkeltmedlem er for liten. Det er risiko for å miste medlemmer om man øker
kontigenten ytterligere. Også risiko for at flere går over fra
familiemedlemskap til enkeltmedlem om differansen øker. Novolas
hytteforeninga kontingent vil også øke med 200kr på to år om man følger
styrets forslag, noe som kan være uheldig.
Kasserer foreslår å beholde dagens satser (for 2018). Forslaget enstemmig
godkjent.

7

Fastsetting av budsjett 2017
Gjennomgang av budsjett ved kasserer.
Budsjett enstemmig vedtatt.

8

Innkommende sak(er) vedtektsendring . Antall medlemmer i styret.
Styret har i 2016 bestått av 8 medlemmer. Dette er ikke i samsvar med
vedtektene. En permanent ordning med 8 styremedlemmer innebærer
vedtektsendring. Paragraf 4 i vedtekter endres til at styret skal bestå av 8
medlemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

9

Valg
Elin Bollingmo informerer om arbeidet i valgkomiteen.
Valgkomiteens forslag:
Leder:
Vidar Støvne (gjenvelges for 1 år)
Nestleder:
Stein Ingulf Ranøien (gjenstår 1 år)
Kasserer:
Jan Ove Nesvold (gjenstår 1 år)
Sekretær:
Hildegunn Prytz Djupdal (gjenvelges 2 år)
Styremedlem: Arnt Heksem (gjenstår 1 år)
Styremedlem: Synnøve Lillevold (gjenstår 1 år)
Styremedlem: Per Olav Lian (gjenvelges for 2 år)
Styremedlem: Gunnar Bjørgård (gjenvelges for 2 år)
Varamedlem: Jon Lars Hofstad (gjenstår 1 år)
Anita Talsnes (gjenvelges for 2 år)
Revisorer:

Jan Bjørnar Ranøien (gjenvelges for 1 år)
Hans Grøt (gjenvelges for 1 år)

Valgkomite:

Ingrid Reitan (leder, gjenvelges for 1 år)
Elin Bollingmo (gjenstår 2 år)
Solveig Lyngstad (velges for 3 år)

Ref. Hildegunn Prytz Djupdal

