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Tyin Filefjell Skisenter, Varmestøga,
Søndag 28.desember kl 19.00
20 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
2013/2014
Planer for sesongen 2014/2015
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Økonomi v/Britt Kjersti Jåstad
Godkjenning av regnskap
Godkjenning av budsjett
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Revisjon av regnskap ved Ove
Drange
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Valg av nytt styre v/møteleder:
Styreleder Leif Øyvind Solemsli
ikke på valg
Mette Rogne  på valg
Britt Kjersti Jåstad  ikke på valg
JensEivind Kobbeltvedt  på valg
Gerd Marken  på valg
Nina Dahl  ikke på valg
Eventuelt

8

Referat

Møteleder Leif Øyvind Solemsli.
Protokollskriver Nina Dahl
Innkalling og saksliste godkjent
Det ble redegjort for sesongen 2013/2013 og planer for
kommende sesong iht årsberetning. TFU v/Asgrim som
har ansvaret for løypekjøringen redegjorde for kjøring
forrige sesong og kommende sesong. Forrige sesong
gikk løypemaskinen 570 timer. Pga vegutbyggingen vil
det ikke bli kryssing av E16 nedenfor Tyinkrysset denne
vinteren. Det vil bli bygget både bro og undergang i
dette området, for kryssing av E16, som hovedsakelig
vil bli finansiert av kommunen. Dugnad for
tilrettelegging av løyper er fastsatt til lørdag 5.
september 2015.
Årsregnskapet 2013/2014 ble gjennomgått og
enstemmig godkjent. Regnskapsåret går fra
01.11.201331.10.2014. Budsjett for 2014/2015 ble
godkjent. Løypeavgift kr 900, er uendret ift forrige 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
bl.a eldre hyttefelt. Utestående potensiale ift
medlemsavgift utgjør over kr 170.000,, Årsmøtet ga
styret støtte for å videreføre arbeidet med å få flere til å
betale løypeavgift. Det ble bl.a vist til at gode oppkjørte
løyper vil bidra til å opprettholde og øke verdien av
hyttene. Årsmøtet oppfordret styret til å informere
hytteeiere og velforeninger om hvorfor alle bør bidra
med innbetaling til løypelaget.
Ove Drange leste opp revisorbekreftelse som ble
fremlagt på årsmøtet med anbefaling til årsmøtet om å
godkjenne aktivitetsregnskap og balanse.
Styremedlemmene Mette Rogne, JensEivind
Kobbeltvedt og Gerd Marken ble enstemmig gjenvalgt
for to år.

Det ble fra årsmøtedeltagere fremmet ønske om
hyppigere SMS varsler om kjøring av løyper. Videre at
disse varslene ble sendt tidligere på dagen, slik at det
blir lettere å planlegge turer ift informasjon om hvor

løypene blir oppkjørt. Styret vil jobbe for å etterkomme
ønsket.
Det ble også gitt uttrykk for ønske om en nærmere
definert skøytetrase. Styret jobber med saken.
Ønskelig at årsberetning sendes til alle lederne av
velforeningene under TFT. Styret vil etterkomme ønsket

Filefjell, den 28.12.2014

Leif Øyvind Solemsli
Møteleder

Nina Dahl
Protokollskriver

