
Protokoll fra årsmøte 2016 i Tyin-Filefjell Turløyper (TFT) 
 
Sted: Tyin-Filefjell Skisenter, Varmestøga. 
Tidspunkt: 28. desember 2016, klokken 19:00. 
 

Sak Saksliste Referat 

 Åpning av møtet ved styreleder Leif 

Øyvind Solemsli og fortegnelse over 

stemmeberettigede. 

Innkalling ble sendt til medlemmer via e-post 

fra respektive hyttevel, annonse i Avisa 

Valdres og tftur.no.  Medlem etterlyser hvor 

man kan melde inn saker, styret tar dette til 

etterretning. 

18 møtte av 692 medlemmer.             

1 Gjennomgang av årsberetning.  

 a) Generelt om virksomheten Gjennomgang, ingen kommentarer. 

 b) Regnskap Gjennomgang av regnskapet ved kasserer 

Lars Inge Tordal. Regnskapet følger 

skisesongen, 1.november-31.oktober 

(avvikende regnskapsår). Fortsatt en stor 

utfordring å få inn betaling fra alle 

fritidsboliger. Kun 38 % av frittstående hytter 

betaler. Store inntekter går derfor tapt. Noe 

av problemet er hvem som er eiere og 

adressene til disse. TFT har vært i kontakt 

med Vang Kommune for å få adresselister, 

men de kan ikke utgi dette. 

Innbetaling fra bedrifter ble sendt ut sent, 

derfor en periodiseringsforskyvelse.              

Momskompensasjon er en nødvendig, men 

usikker inntektskilde. Kompensasjonen 

varierer fra år til år, avhenger av antall 

søkere, derfor mindre i år.  

Regnskap og revisorberetning er godkjent.  

 c) Samarbeid mellom TFT og Tyin-

Filefjell hytteforum (TFH) 

Gjennomgang, ingen kommentarer.  



 c) Løypekjøring Gjennomgang av årsberetning.        

Medlemmene positive til utvidelse mot 

Buhaugane/Fillestølen. Det var forståelse for 

at dette ikke avgjøres før ny pristilbudsrunde 

er avgjort, samt at det ikke blir en økonomisk 

belastning for TFT. 

Informert om problemene vedrørende ikke 

tilfredsstillende utsending av SMS. Spesielt 

ønske om at det alltid blir send lørdager. 

TFT har mottatt ekstra kulturmidler fra Vang 

Kommune som skal brukes til ekstra 

løypekjøring på ettervinteren i retning sør, 

mot løypenettet i Vang. "Påskeløypa" vil 

trolig bli lagt til området mot Kvamsnøse.                                            

Ønske fra medlem at løypemaskinen kjører 

helt ned til brua fra hovedløypa i blå løype, 

TFT tar dette videre.                                                       

Bekymring fra medlem angående 

vinterbrøyting av veier i Tyinkryssområdet 

som kommer i konflikt med skiløyper. 

Grunneiere har full rett til dette, så fremt det 

er i tråd med reguleringsplanen. TFT vil 

prøve å følge dette opp. Det jobbes også 

med tidligløype i dette området.            

 e) Dugnad Gjennomgang av årsberetning. 

De nye kloppene har gitt mulighet til 

tidligere løypekjøring. 

Medlemmene ønsker tidligere informasjon 

om dato for dugnad. Forslag om at helgen 

mellom høstferien for Øst- og Vestlandet er 

foreslått.         

 f) Ny kontrakt for løypekjøring Gjennomgang av årsmelding. 

TFT har jobbet mye med nytt pristilbud for 

løypekjøring. TFT ønsker to pristilbud, med 

og uten Buhaugane/Fillestølen.                          

Så langt har det vært en del henvendelser fra 

interesserte pristilbydere. Søknadsfrist er 15. 

mars 2017. 

2 Budsjett Gjennomgått av Lars Inge Tordal.     

Godkjent. 



3 Valg Følgende styre ble valgt:  

Mette Rogne gjenvalgt for 2 år. 
Jens-Eivind Kobbeltveit gjenvalgt for 2 år. 
Bjørghild Holien, ny, valgt for 2 år.  
Leif Øyvind Solemsli var ikke på valg. 
Nina Dahl var ikke på valg. 
Lars Inge Tordal var ikke på valg. 
Harald R. Madsen var ikke på valg. 
Gerd Marken ønsket ikke gjenvalg, ble takket 
for mange år med god innsats for TFT.          

4 Valg av revisor Ove Drange gjenvalgt for 2 år. 

5 Økning av medlemsavgiften TFT fikk godkjenning for økning fra kr 950,- 

til kr 1000,-.  

6 Eventuelt Forslag fra medlemmene om tiltak til økning 

av inntekter: 

"Løypebrød": en avtale med Joker om et gitt 
beløp av prisen på brødet går til TFT; 
Grasrotandeler;  
Medlemsfordeler som stimulerer til økt 
betalingsvillighet. 
TFT jobber videre med disse forslagene.  

 

Filefjell, 28.12.2016 

 

 

 

Leif Øyvind Solemsli     Mette Rogne 
Møteleder      Protokollfører 


