Protokoll fra årsmøte i
Tyin Filefjell Turløyper
28.12.13
Det ble avhold årsmøte i Tyin Filefjell Turløyper den 28.12.2013 i Varmestøga, Filefjell kl. 18.00
Tilstede var: 12 medlemmer.
Dagsorden
1 Åpning av årsmøtet. Årsmøtet ble åpnet av lagets leder, Leif Øyvind Solemsli
2 Valg av møteleder og protokollskriver. Til møteleder ble Leif Øyvind Solemsli valgt. Til protokollfører ble valgt
JensEivind Kobbeltvedt
Til å undertegne protokollen ble valgt: Mette Rogne sammen med møteleder
3 Godkjenning av møteinnkalling og agenda: Innkalling til årsmøtet ble godkjent. Agenda for årsmøtet ble
godkjent.

Sak
4

Gjennomgang av løypeavtale,

5

Nytt løypekart er snart klart for trykking.

6

Oppsummering av sesongen 2012/2013

7

Planer denne sesongen

8

Økonomi

9

Godkjennelse av årsregnskap, noter og styrets

Løypeavtale er 2 årig med opsjon på ytterligere
2 år. Avtalen er inngått med Tyin Booking
(Asgrim Opdal)
Nytt løypekart er snart klart for trykking, i
størrelse 1:50 000. Løypen til Kvamsnøsi blir
ikke med i årets utgave. Det blir ekstra løype i
påsken fra krysset Varhovtind til Sulebu. Info
sendes ut til alle når kartet er ferdig trykket.
Oppsummering av sesongen 2012/2013.
Årets dugnad ble avholdt i slutten av
september. Viktig å få klipt ned busker og trær
hvert år. Årets dugnad gikk fra Børrelia, langs
med Ottrøvatnet til Gamlestøga
Asgrim informerte om ny løypemaskin, og
muligheter for skøyting. Full utnyttelse av ny
maskin kun mulig der det er brei nok trasè.
Fortsatt ikke noe løsning på røyr der Tenleelva
går. TFT må jobbe enda mer aktivt med å nå ut
med informasjon om at nettsiden eksisterer.
Link til nettsiden bør også være på Tyin Ski
sine nettsider. Tørrisbrua er nå ferdigstilt med
rekkverk og god påkjøring. Kølabrua har fått
nytt rekkverks og er sikker. Det jobbes med
Det jobbes med å få til en tidligløype, på sikt
rundt Otrøvatnet. TFT er godt i gang med å få
trykket opp nye løypekart. Forventer gode
reklameinntekter.
Økonomi, Det ble informert om økonomi,
budsjett, potensielle inntekter.
Årsregnskap, noter og styrets årsberetning ble

10

årsberetning
Budsjett

11

Godkjennelse av revisorberetning

12

Valg av styre

13

Diverse

enstemmig godkjent.
Kommentar: Løypeavgift settes til 900, for
neste år. Styret vurderer å sette opp liste over
hvor stor andel av velforeningene som betaler,
settes opp i %. Forslag til budsjett ble
enstemmig godkjent.
7 Godkjennelse av revisjonsberetning. Revisor
Ove Drange leste opp beretning som ble
enstemmig godkjent.
8 Valg av styre. 3 medlemmer er på valg. Britt
Kjersti og Leif Øyvind ønsker å fortsette,
begge er valgt for 2 nye år. Anders
Hermundstad ønsker ikke nyvalg og nytt
meldem er Nina Dahl.
Nytt styre består av:
Leif Øyvind Solemsli
Mette Rogne
Nina Dahl
Gerd Marken
Britt Kjersti Jåstad
Jens Eivind Kobbeltvedt
Nytt styre meldes Foretaksregisteret snarest.
Vedtekter for løypelaget er tilgjengelig og skal
finnes på www.tftur.no

Filefjell, den 28.12.13

Leif Øyvind Solemsli
Møteleder

Mette Rogne
Valgt til å undertegne protokollen

