
Protokoll fra årsmøtet i Tyin-Filefjell Turløyper 2017 
 
Sted: Filefjellstuene. 
Tidspunkt: torsdag 28. desember 2017. 
Tilstede: 16 medlemmer. 
 
 
 
 

Sak Saksliste. Referat 

1 Åpning av møte ved styreleder 
Leif Øyvind Solemsli og 
fortegnelse over 
stemmeberettigede. 

 

2 Valg av møteleder og 
protokollfører. 

Møteleder: Leif Øyvind Solemsli.  
Protokollfører: Mette Rogne. 
 

3 Godkjenning av innkalling og 
saksliste. 

Innkalling og saksliste godkjent. Innkalling og 
saksliste ble sendt til medlemmene via e-post 
fra respektive hyttevel og på tftur.no. Møtet ble 
annonsert i Avisa Valdres. 

4 Presentasjon av nye 
løypekjørere, Lage Gjevre A/S. 
Status så langt og videre planer 
for kommende sesong 

Egil Karlsen informerte om firmaet og deres 
bakgrunn. Firmaet har 8 ansatte, driver blant 
annet med anleggsarbeid, grunnarbeid og 
verksted. Bedriften har mest arbeid i 
sommerhalvåret, løypekjøring er derfor et bra 
supplement. Løypekjørerne har erfaring fra 
Slettefjellet løypelag på Hensåsen. 
Løypekjørerne har så langt denne sesongen 
hatt utfordringer med overvann mange steder, 
fordi det ikke har vært ordentlig tele i bakken. 
Problem også på nordsiden av Otrøvannet pga 
overvann. Her har det kun blitt kjørt scooter. 
Også problematisk ved Tendla, bekken før 
Tendla, og oppe i Kongevegen. Det var laget 
snøbroer, men mildvær ødela disse. Egil 
Karlsen mente at mange av traseene er svært 
dårlige, og at det kunne ha vært kjørt mye 
tidligere hvis det stedvis hadde blitt gjort litt 
grunnarbeid. Løypekjørerne har også hatt store 
utfordringer pga store snømengder og skavler. 
E.Karlsen foreslår at skiltene bør settes ned 
permanent, for å unngå unødig slitasje på 
disse.  
 
 

http://tftur.no/


5  Gjennomgang og godkjenning 
av årsberetning for sesong 
2016/17. 
a.Generelt om virksomheten 
 
b. Regnskapet 
c. Løypekjøring 
 
 d. Dugnad. 
 
 e. Ny kontrakt for løypekjøring 
 
f. Oppsummering 
 
 

 
 
 

a. gjennomgang av årsberetning, ingen 
kommentarer. 

b. gjennomgang under pkt 7. 
c. gjennomgang av årsberetning, ingen 

kommentarer. 
d. gjennomgang av årsberetning, ingen 

kommentarer. 
e. gjennomgang av årsberetning, ingen 

kommentarer. 
f. gjennomgang av årsberetning, ingen 

kommentarer. 

7 Gjennomgang og godkjenning 
av årsregnskapet for perioden 
01.11.2017-31.10.2017 

Kasserer Lars Inge Tordal gikk gjennom 
regnskapet. Fortsatt en utfordring å få inn 
kontingent fra alle fritidsboligene, samt også fra 
næringslivet. Adresselister ville ha hjulpet med 
dette, men dette har ikke så langt vært mulig å 
få tak i.  
Økonomien er helt avhengig av 
momskompensasjon, noe som er uforutsigbart 
fra år til år. Økonomien er tilfredsstillende, 
målsetning er å ha oppsamlede midler 
tilsvarende ett års kostnader.  
Gerd Marken opplyser at midler fra 
Påskelunchen ikke er overført TFT. Der en 
vedtekt i foreningen at overskudd fra 
Påskelunchen skal overføres TFT. Hun tar 
dette opp med ledelsen av Påskelunchen. 

6 Revisjon av årsregnskap og 
valg av revisor 

L. Ø. Solemsli leste opp revisorberetningen. 
Regnskapet var godkjent av revisor Ove 
Drange. Han ble gjenvalgt for to nye år 

8 Fastsette budsjett for perioden 
01.11.2017-31.10.2018. 

L. I. Tordal gikk gjennom budsjett og opplyser 
at det ikke er budsjettert for nye broer/klopper. 

9 Valg Følgende styre ble valgt: 
Lars Inge Tordal, gjenvalgt for 2 år, 
Tyinkrysset. 
Nina Dahl, gjenvalgt for 2 år, Øvre Jordet 
Tor-Arne Stenhaug, valgt for 2 år, Varden. 
Ole Birger Hermundstad, valgt for 2 år, 
fastboende. 
Bjørghild Holien, var ikke på valg. 
Mette Rogne, var ikke på valg, Gudbrandslie. 
Styret konstituerer seg selv. 
Leif Øyvind Solemsli og Harald Madsen ønsket 



ikke gjenvalg, og ble takket for god innsats. 
 
 

10 Eventuelt Dag Jarle Søvik, initiativtaker til prosjektering 
og bygging av broene/ kloppene, jobber videre 
med broløsninger ved Tendla, bekken før 
Tendla, og elven i Kongevegen. Dag Jarle 
Søvik foreslår også utvidelse av løypenettet i 
området Steinurde og Sulefjell, som evnt kan 
starte februar /mars.  Den gamle "påskeløypa" 
vil denne sesongen bli lagt om. D. J. Søvik 
mener også at styret bør ha en konkret 
kontaktperson, som brukerne kan henvende 
seg til, og som følger opp løypekjøringen.  
Torstein Grøv informerte om at det lokale 
næringsliv har gått sammen i et spleiselag for å 
få lys igjen i lysløypa på Tyinkrysset. De skal 
også utvide lysløypa og lage en rundløype 
Kongevegen-Kila-Synshaug-Anstor-Bøastølen-
og ned til Kongevegen igjen. Det skal også 
lages bro over Begna ved Grihammarstølen. 
Her kan det også bli tidligløype med 
snøproduksjon. Dette er et positivt initiativ for 
brukerne av området, og TFT ønsker 
samarbeid med disse initiativtakerne. T. Grøv 
mener også at næringslivet generelt bør bidra 
mer til løypenettet, samt at bidragsyterne bør 
nevnes på hjemmesiden til TFT.  
Jan Kjærner-Semb opplyser at det er et 
problem med bilkjøring i skiløypa ved 
Tyinkrysset opp mot Anstorfeltet. Det samme 
problemet er det også ved veien inn til 
Filefjellstuene, der skiløypa går nedover i 
Kongevegen.  
Hege Blom etterlyser bedre skilting der 
skiløyper og nedrenn fra Tørrisheisen og 
Kileheisen krysser hverandre, at det her kan 
oppstå farlige situasjoner.  
Styret vil ta opp og jobbe med løsninger for alle 
innkomne forslag og problemstillinger. 
 

 
 
 
Filefjell, 28.12.2017 
 
 
 
 



Leif Øyvind Solemsli                           Mette Rogne  
Møteleder                                           Protokollfører 


