Protokoll fra årsmøte i Mylla løypeforening 22. l 0.2016 kl. 16.00
Sted:

Garasjen, Mylla

Antall franm1øtte:

39 personer inkl. styret

Fra styret:

Tore H. Rasmussen, Stein Oppen, Eirik Fonno, Olaf Godli. Kasserer
Jarle Sundelin måtte melde frafall.

Mylla løypeforenings leder, Tore H. Rasmussen, ønsket velkommen til årsmøtet.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Løypeforeningens leder, Tore H. Rasmussen
innkallingstidspunkter og dagsorden for møtet.

gjorde

rede

for

innkalling

til

årsmøte,

Kommentarer: Ingen.
Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Årsmøtet ble satt.

2. Valg av møteleder. referent og to til å underskrive P-rotokollen
Kommentarer: Ingen
Forslag fra styreleder; Møteleder Tore H. Rasmussen, referent Olaf Godli, Sverre Sjøblom og Harald
Martinsen til å underskrive protokollen.
Vedtak:

Møteleder:
Referent:
Underskrivere:

Tore H. Rasmussen
OlafGodli
Sverre Sjøblom og Harald Martinsen

3. Årsberetning for sesongen 2015/20 l 6
Årsberetning for 2015/2016 var lagt ut på hjemmesiden. Olaf Godli gikk gjennom hovedpunktene i
årsberetningen.
Kommentarer:
Det ble ikke framsatt konkrete merknader til årsmeldingen utenom et spørsmål som gjaldt punktet om
omlegging av løypetraseen ved starten av Elsevoldvegen. Dette ble besvart av Tore H. Rasmussen og
OlafGodli.
Vedtak:

Årsberetningen for 2015/2016 ble godkjent.

4. Regnskap for 2015/2016
Regnskapet for 2015/2016 ble gått gjennom av Tore H. Rasmussen. Tore kommenterte de enkelte
hovedpostene i regnskapet på både inntekts- og kostandssiden og det ble gitt kommentarer til avvik i
forhold til budsjettet. Tore var spesielt innom :
•
•
•
•

Årets inntektsnivå sett i forhold til et gjennomsnittlig nivå over noen år
Medlemspotensialet fra nye hytteområder
Mva. refusjon fra staten og annen offentlig støtte
Generelle driftskostnader knyttet til garasjen og maskinelt utsyr

•

Prinsippet om å bygge opp kapital til nyinvesteringer gjennom årlige avskrivninger og
avsetninger

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på 26.495 kroner etter at avskrivninger på garasjen og
løypemaskinen er gjennomført. Balansen viser en egenkapital i form av bygninger, maskinelt utstyr og
bankinnskudd på til sammen 2.139.495 kroner.
Revisjonsberetningen fra EN Revisjon AS, ble lest opp for årsmøtet. Deres konklusjon var/er at
regnskapet kan godkjennes.
Kommentarer:
Det ble stilt spørsmål om hvor mange medlemmer det er i Mylla løypeforening og om det ble gjort noe
for å rekruttere nye medlemmer, primært fra nye hytteområder, evt. også hvor stort potensialet er for
nye medlemmer.
Det ble svart at en har om lag 450 ulike navn på medlemslisten. Årlig kommer det innbetalinger fra
250-300 av disse. Nye hytteeiere blir kontakt gjennom brev/enkle løpesedler med informasjon om
Mylla løypeforening og med oppfordring til å melde seg inn. Styret vil arbeide videre med kartlegging
av både hyttebeboere og fastboende som ikl<e er medlemmer.
Vedtak:

Regnskapet for 20 I 512016 med balanse ble godkjent.

5. Orientering om kjøp av nv løypemaskin
Tore H. Rasmussen oriente1te om forhand linger med to leverandører om kjøp av ny løypemaskin nå i
høst.
Vår nåværende løypemaskin ble kjøpt høsten 2009 til en nettopris for laget, fratrukket mva. refusjon,
på 1.112.000 kroner. Samme maskin selges videre i høst for 870.000 kroner. Det betyr at maskinen har
utgjort en kostnad for Mylla løypeforening over disse årene på 240.000 kroner, ikke korrigert for
endret kroneverdi.
Ny maskin kjøpes for 1.783 .000 kroner pluss mva. Korrigert for forventet mva. refusjon, salg av
nåværende maskin og bekreftet tilskudd fra Skiforeningen vil Mylla løyeforening måtte ut med om lag
925.000 kroner.
Fra styret ble det vektlagt at laget har økonomisk evne til å klare denne nyinvesteringen, takket være
de avskrivninger som er foretatt de siste årene. Styret mener at det vil være riktig å foreta denne
investeringen i år, spesielt med tanke på den svært gode innbytteprisen som er oppnådd for vår
nåværende maskin.
Årsmøtet ga enstemmig sin støtte til investering i ny maskin.
6. Budsjett for kommende sesong
Budsjett for sesongen 2016/2017 ble gått gjennom og ko1mnentett av Tore H. Rasmussen. Både
inntektssiden og kostnadssiden er lagt på om lag samme nivå som i de siste åene. Det ble lagt fram et
budsjett i balanse.
Kommentarer: Ingen
Vedtak:

Budsjettet for sesongen 2016/17 ble vedtatt.

7. Behandling av innkomne forslag, herunder vedtektsendringer
Ingen forslag til saker var registrert.

8. Valg
Odd Martinsen representerte valgkomiteen. Odd gjorde rede for valgkomiteesn innstilling som var
sendt ut på forhånd.
Følgende personer ble valgt:
Stvret:
Tore Heldrup Rasmussen, leder, gjenvalgt for ett år
Stein Oppen, grunneierkontakt, gjenvalgt for to år
Olaf Godli, sekretær, gjenvalgt for to år
Revisorer:
Revisjonsfirmaet EN Revisjon AS ble gjenvalgt
Valgkomite:
Harald Sjølshagen, gjenvalgt
Odd Martinsen, gjenvalgt
Kjell Ivar Skjernstad, gjenvalgt
Det ble opplyst at enkelte i valgkomiteen ønsker avløsning fra neste år som dermed får ny
sammensetning. Nye kandidater til valgkomiteen kan gi beskjed til styrets leder.
Styreleder takket for tilliten og ønsket alle en god skisesong.

Møtet hevet kl 17 .15
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Harald Martinsen

OlafGodli

