
 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTE 30.12.2021 
 

1. Åpning av årsmøtet ved styreleder 
Fortegnelse over stemmeberettigede foretatt. Det var 11 deltagere(herav 4 
på Teams) samt 2 løypekjørere fra Vang Maskin 
 

2. Valg av møteleder og protokollskriver. 
Følgende ble valgt: 
Møteleder:  Styreleder Mette Rogne 
Protokollskriver: Styremedlem Tor-Arne Stenhaug 
 

3. Godkjenning av innkallelse og saksliste  
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

4. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for sesongen 2020/2021 
Årsberetning ble gjennomgått og godkjent med noen kommentarer. 
 
Det ble fra medlemmene tatt opp manglende tilbakemeldinger fra Vang 
kommune og hva som kunne gjøres for å få kommunen til å engasjere seg 
mer i det som har med langrennsløyper å gjøre. Filefjell Hytteforum sa de 
fra siste møte hadde en liste av ubesvarte spørsmål og mente vi skulle vente 
å se om de fikk tilbakemelding. Et annet forslag var å invitere Avisa Valdres 
og lage en reportasje om utfordringene TFT har for å få laget tidsmessige 
langrennsløyper på Filefjell og den manglende responsen/involveringen fra 
Vang kommune. 
Det har også vært tatt opp med Vang kommune at broen over Begna ved 
Tørrisheisen(ikke eid av TFT) er i dårlig forfatning og bør utbedres, men 
ingen tilbakemelding fra kommunen. 
 

5. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet 01.11.2020 - 31.10.2021. 
Årsregnskapet ble gjennomgått og godkjent. 

 
6. Revisjon av årsregnskapet. 

Årsregnskapet er revidert og revisor anbefaler godkjenning av 
resultatregnskap og balanse. 
Ove Drange ble også gjenvalgt som revisor. 

 



 

 

7. Fastsette budsjett for perioden 01.11.2021-31.10.2022 
Budsjettet ble gjennomgått og ble vedtatt. 

 
Det ble påpekt at det er vanskelig å budsjettere siden det er så stor 

usikkerhet med hensyn til å få gjennomført større investeringer. Budsjettet 

er derfor utarbeidet uten noen større investeringer. 

Det ble også påpekt at tilskuddet fra Vang kommune på kr. 110.000,- ikke 

har vært økt på de siste 7 årene. 

Det ble på møtet nevnt at TFT også burde søke om tilskudd/sponsormidler 

fra Sogn Sparebank og DNB. DNB er en av de som forestår salg av mange 

hytter på Filefjell/Vang kommune. 

 

8. Forslag til valg av styre. 
Mette Rogne  ikke på valg 
Lars Inge Todal   velges for 1 år (gjenvalg)  

           Sissel Wangensteen velges for 1 år (gjenvalg) 
Knut Mo    ikke på valg 
Odd Tore Moen   velges for 2 år 
Øystein Otto Grov  velges for 2 år 
 
TFT takker avtroppende medlemmer Tor-Arne Stenhaug og Jan Egil Guriby 
for god innsats. 
 

9. Informasjon om løypekjøring 
Løypekjørerne fra Vang Maskin AS informerte om kjøring av tidlig løype på 
Tyin og løypekjøringen på Filefjell. Det har vært og er lite snø på Filefjell 
men det har vært mulig å kjøre løype på Tyin. Det kom litt snø i går og 
løypekjørerne sjekket i dag snøforholdene i hovedløypetraseen. Det skal nå 
være mulig å kjøre løype med snøskuter og det vil bli gjort fra i morgen. Da 
vil de prøve å kjøre samtlige løyper. Det må imidlertid komme ytterligere ca 
20 cm med snø før de kan benytte løypemaskin.   
 
Innspill fra medlemmer:  



 

 

Det ble tatt opp om løypene spesielt i fjellet kunne stikkes tidligere enn det 
som nå blir gjort. Hovedårsaken er sikkerhet og at det er lettere å orientere 
seg selv når løypene ikke er kjørt. 
 
 

10. Eventuelt  
 
Det ble nevnt at det i kommunedelplanen står at det skal være 
langrennsløype rundt Otravatnet. TFT har sendt brev til kommunen om at 
det må reguleres og at de nødvendige tiltak må gjøres for å få en tidsmessig 
løype. Det gjelder spesielt utfordringene rundt Nystuen. 
 
Det ble også nevnt at det blir en større og større utfordring å få laget 
langrennsløyper når flere og flere veier der langrennsløypene går ønskes 
brøytet. 
 

 
 
  

 
 


