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Tyin Filefjell Skisenter, Varmestøga,
Søndag 28.desember kl 19.00
16 medlemmer

Saksliste
Åpning av møte ved styreleder
Leif Øyvind Solemsli og
fortegnelse over
stemmeberettigede
Valg av møteleder og
protokollskriver
Godkjenning av innkalling og
saksliste v/møteleder
Status løypekjøring v/ Leif Ø.
Solemsli
Oppsummering av sesongen
2014/2015
Planer for sesongen
2015/2016

Økonomi v/Britt Kjersti Jåstad
Godkjenning av regnskap
Godkjenning av budsjett

Referat

Møteleder Leif Øyvind Solemsli.
Protokollskriver Nina Dahl
Innkalling og saksliste godkjent
Det ble redegjort for sesongen 2014/2015 og planer for
kommende sesong iht årsberetning. Årsmøtet ga sin tilslutning
til innføring av SMS betaling for besøkende og andre ikke
betalende løypebrukere. I tillegg til planer fremover som
fremgår av årsberetningen, vil styret jobbe for å få en lengre
sammenhengende skøytetrase, bl.a. fra Nystuenområdet til
Kyrkjestølen. I tillegg vil styret jobbe for å få etablert en
snøbru over Tendleelva mellom Tendlelia og Gamlestøga. Det
vil bli behov for en slik bro fremover pga mildere vintre og
påfølgende høy vassføring i Tendleelva.
TFU v/Asgrim som har ansvaret for løypekjøringen redegjorde
for kjøring denne sesongen. Tidligkjøring av løyper på
TyinEidsbugarden har i år funger bra. Tendleelva har vært
åpen og har de siste ukene hatt høy vassføring slik at det har
vært umulig å kjøre løype mellom Tendleelva og Gamlestøga.
Løypen i dette området er derfor inntil videre lagt om via
Gamlestøgaveien.
Flere av årsmøtedeltagerne fremmet ønske om at området
Gamlestøga, Nystuen og vestover må kjøres med scooter når
det er dårlig fremkommelighet for løypemaskin.
Det ble fra årsmøtedeltagerne også fremmet ønske om at snøen
blir plassert på andre siden av hovedveien ved snøbrøyting
langs bl.a. Otrøvannet, slik at det ikke kommer grus og salt i
skisporet. Styret vil ta dette opp med de som er ansvarlige for
brøytingen i området. Videre er det et ønske om at skavlene
langs løypen ved broen ved demningen fjernes, da disse kan
utgjøre en fare for skiløpere. Styret vil følge dette opp.
Årsregnskapet 2014/2015 ble gjennomgått av Solemsli, siden
Britt Kjersti Jåstad ikke var tilstede på møtet. Regnskapsåret
går fra 01.11.201431.10.2015.
Budsjett for 2014/2015 ble ikke lagt fram.
Årsmøtet besluttet at løypeavgiften økes fra kr 900, til kr
950, fra sesongen 2016/2017, for å kunne dekke økende
kostnader til løypekjøring. Løypeavgiften har vært uendret i
flere år.
Årsmøtet diskuterte hvordan TFT kan få flere til å betale
medlemsavgift til løypelaget. Årsregnskapet, note 2, viser at
det er lav innbetaling fra enkelte hytteområder. Pr. 31.10.2015
var det 147 faktura som ikke var betalt. Dette utgjør et tapt
inntektspotensiale på kr 132 300,. Årsmøtet ga styret støtte
for å videreføre arbeidet med å få flere til å betale løypeavgift.
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Revisjon av regnskap ved Ove
Drange
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Valg av nytt styre
v/møteleder:
Styreleder Leif Øyvind
Solemsli  på valg
Mette Rogne – ikke på valg
Britt Kjersti Jåstad  på valg
JensEivind Kobbeltvedt 
ikke på valg
Gerd Marken  ikke på valg
Nina Dahl  på valg
Eventuelt
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Det ble bl.a vist til at gode oppkjørte løyper vil bidra til å
opprettholde og øke verdien av hyttene. Styret ønsker å delta
på årsmøte til velforeninger med lav innbetaling, for å
informere om viktigheten av at løypeavgiften blir betalt for å
kunne opprettholde et godt løypenett og gode skispor.
Tyin/Filefjell Hytteforum vil også ta opp lav innbetaling med
aktuelle velforeninger
Ove Drange var ikke til stede på møtet. Mette Rogne leste opp
revisorbekreftelse som ble fremlagt på årsmøtet med
anbefaling til årsmøtet om å godkjenne aktivitetsregnskap og
balanse. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
Styremedlemmene Leif Øyvind Solemsli og Nina Dahl ble
enstemmig gjenvalgt for to år.
To nye styremedlemmer Lars Inge Tordal og Harald Madsen
ble enstemmig valgt for to år. Harald Madsen representerer
Tyin/Filefjell Hytteforum og deres interesser i TFT.

Tilbakemelding frå årsmøtedeltagere om at løypekjøring
fungerte bra.

Filefjell, den 28.12.2015

Leif Øyvind Solemsli
Møteleder

Nina Dahl
Protokollskriver

