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1. Åpning av årsmøte ved styreleder 

Fortegnelse over stemmeberettigede ble foretatt 

 

2. Valg av møteleder og protokollskriver 

Følgende ble valgt: 

Møteleder:     Mette Rogne 

Protokollskriver: Nina Dahl 

 

3. Godkjenning av innkallelse og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

4. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for sesongen 2017/2018 

Årsberetning ble gjennomgått og godkjent. 

 

5. Revisjon av årsregnskapet og valg av revisor 

Valg av revisor går ut da revisor Ove Drange ikke er på valg. 

Revisorbekreftelse: Anbefaler godkjenning av aktivitetsregnskap og balanse. 

 

6. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet 01.11.2017 – 31.10.2018 

Årsregnskapet ble gjennomgått og godkjent.  

 

7. Fastsette budsjett for perioden 01.11.2018-31.10.2019 

Fremlagt budsjett ble vedtatt. 

 

8. Forslag til valg av nytt styre 

 

Mette Rogne    velges for 2 år (gjenvalg) 

Bjørghild Holien  velges for 2 år (gjenvalg) 

Nina Dahl   Ikke på valg 

Tor-Arne Stenshaug  ikke på valg 

Lars Inge Tordal  ikke på valg 

Ole Birger Hermundstad  ikke på valg 

 

Mette Rogne og Bjørghild Holien ble gjenvalgt.  

9. Informasjon om løypekjøringen 

Styreleder i TFT informerte om følgende: 

-Styret jobber kontinuerlig med å forbedre løypekjøring og løypenettet. Styret har vært i 

dialog med grunneiere for tilrettelegging av tidligløype. Vi kan tenke oss å være med i 

utarbeidelse av en tidligløype primært med snøproduksjon. Snøproduksjon vil være optimalt, 

men er avhengig av at grunneierne og næringsdrivende stiller opp.  

-Det var dårlige løypeforhold over Varhovdsflæna forrige sesong, spesielt i påsken. Denne 

sesongen vil det bli kjørt med løypemaskin ved behov og i helgene. Det vil bli laget en såle 

med maskin.  

- Løypen rundt Steinurde vil bli kjørt hver lørdag fra 1. februar. 

 

Løypekjørerne informerte om følgende: 

Løypekjøring hittil denne sesongen har vært en utfordring med lite snø. Alle løypene er 

snøkrevende, fordi det er et ujevnt underlag. Det må kjøres svært sakte med maskinen. Kjørt 
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med scooter til Sulebu da det ikke er mulig å kjøre med løypemaskin. Kjøring fra Nystuen til 

skitrekket på nordsiden av Otrøvannet er avhengig av at fjorden «går ned» for å kjøre med 

løypemaskinen.  

 

Innspill fra medlemmene: 

- Hva må til for å utbedre løypen rundt Otrøvannet? Styret i TFT har jobbet med ulike 

alternativer, men her er det forskjellige utfordringer som vanskeliggjør arbeidet. Det hadde 

vært ønskelig med en tidligløype fra trekket til Gamlestoga. Det er ikke en enkel trase å lage 

tidligløype i.  Tendla er bl.a. en utfordring for å komme over med løypemaskin. 

- Steinsprut fra plog havner i løypen langs Otrøvannet, kan det gjøres noe med det? Styret har 

tatt det opp flere år på rad med de ansvarlige for brøytingen. Styret vil ta det opp. 

- Styret får fullmakt til å vurdere forslag til forbedringer av løypene/løypenettet. 

Det må planlegges hva som kan gjøres. Viktig å ha tett dialog med kommunen for å få 

innregulert skiløyper. Dette gjelder også skiløyper i Masterplanen. Styret har i 2018 levert 

innspill til kommunen med forslag til forbedring av tidligløype i Masterplanen med bl.a. 

tilrettelegging for snøproduksjon.  

-Forslag om å kjøre til Finndalshorn med løypemaskin i påsken. Styret vi ta forslaget opp til 

vurdering. 

 

10. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt 


