REFERAT FRA ÅRSMØTE 27.12.2019
1. Åpning av årsmøtet ved styreleder
Fortegnelse over stemmeberettigede foretatt.
2. Valg av møteleder og protokollskriver.
Følgende ble valgt:
Møteleder:
Styreleder Mette Rogne
Protokollskriver: Styremedlem Nina Dahl
3. Godkjenning av innkallelse og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
4. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for sesongen 2018/2019
Årsberetning ble gjennomgått og godkjent.
5. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet 01.11.2018-31.10.2019.
Årsregnskapet ble gjennomgått og godkjent.
6. Revisjon av årsregnskapet.
Årsregnskapet er revidert og revisor anbefaler godkjenning av
aktivitetsregnskap og balanse.
7. Fastsette budsjett for perioden 01.11.2019-31.10.2020
Fremlagt budsjett ble vedtatt med en endring. Budsjettposten «vedlikehold
av løyper, broer mv» økes med kr 50 000,-, fra kr 50 000 til kr 100 000,-.
8. Forslag til valg av styre.
Nina Dahl
Lars Inge Todal
Tor-Arne Stenhaug
Knut Mo velges
Mette Rogne
Bjørghild Holien

velges for 1 år (gjenvalg)
velges for 1 år (gjenvalg)
velges for 2 år (gjenvalg)
velges for 2 år (ny)
ikke på valg
ikke på valg

9. Fastsettelse av medlemsavgift
Årsmøtet vedtar å øke medlemsavgiften i løypelaget med kr 50,-, fra

kr 1 000,- til kr 1 050,- fra og med sesongen 2020/2021.
10.Forslag fra styret om å benytte eksternt regnskapsbyrå
Årsmøtet ga styret fullmakt til å velge et eksternt regnskapsbyrå.
11.Informasjon om løypekjøring
Løypekjører Vang Maskin AS informerte om tidlig løypekjøring på Tyin og
løypekjøring på Filefjell. Løypene på Filefjell er snø-krevende. Ved lite snø
sliter det på maskinene og i enkelte tilfeller har utstyret blitt ødelagt. I
tillegg blir løypene dårlige ved lite snø. Løypekjører anbefaler at det
vurderes forbedringer av løypetrasen flere steder. Løypetrase øverst i
Oppdalstølen bør legges om, da den nye omlagte løypetraseen er
uhensiktsmessig å kjøre med maskin. Løypekjører skal på nyåret utarbeide
en oversikt til styret med informasjon om steder der det er behov for
utbedring av løypetraseen. Styret utarbeider planer for gjennomføring av
utbedringer av løypetraseen på kort og lang sikt. Dette forutsetter bl.a.
samarbeid med grunneierne i området.
Innspill fra medlemmer:
Forslag om å kjøre til Finndalshorn med løypemaskin i påsken. Styret vil ta
forslaget opp til vurdering.
12.Eventuelt
Ingen saker

