Protokoll fra årsmøte i Mylla løypeforening 01.10.2011
Sted:

Viggerhaugen

Antall frammøtte:

31 personer inkl. styret

Fra styret:

Odd Martinsen, Tore H. Rasmussen, Olaf Godli, Jarle Sundelin.

Før årsmøtet ble satt ble det orientert om:
• Arbeidet med eksisterende/nye løyper
• Dugnader
• Ny garasje for løypemaskin, scooter og annet utstyr
• Samarbeid med Svea skilag
• Tidspunkt for avvikling av dugnader og årsmøtet

Mylla løypeforenings leder, Odd Martinsen, ønsket velkommen til årsmøte.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Odd Martinsen gjorde rede for innkalling til årsmøte, innkallingstidspunkter og dagsorden for møtet.
Kommentarer:
Ingen
Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Årsmøtet ble satt.

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
Kommentarer:
Forslag fra salen.
Vedtak:

Møteleder:
Referent:
Underskrivere:

Odd Martinsen
Olaf Godli
Frederik Zimmer og Kim Zimmer

3. Årsberetning for sesongen 2010/2011
Årsberetning for 2010/2011 var sendt ut via e-post og lagt ut på hjemmesiden i god tid før årsmøtet ble
avviklet. OM gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen.
Kommentarer:
Det ble stilt spørsmål om hvor mange hytter som sogner til området som løypeforeningen opererer i.
Det ble svart at området har om lag 300 hytter. Av disse har løypeforeningen medlemmer fra om lag
200, hvilket betyr at det er betydelig potensial for økning i medlemstallet fra hytteeiere.
Det ble videre kommentert at det bør gjøres framstøt mot spesielt befolkningen på Grua for å få flere
betalende medlemmer fra de fastboende. Styret merket seg dette.
Det ble stilt spørsmål om det ville øke inntektene for løypeforeningen dersom en opererte med en fast
medlemskontingent. Til dette svarte styret at en heller trodde at inntektene ville gå ned med en fast

kontingent. Foreningen får mange store enkeltbidrag som meget trolig ikke ville bli kompensert
gjennom en fast kontingent, fastsatt på et nivå som er akseptabel for alle.
Vedtak:

Årsberetningen for 2010/2011 ble godkjent.

4. Regnskap for 2010/2011
Regnskapet for 2010/2011 ble gått gjennom av Jarle Sundelin. Jarle kommenterte grundig de enkelte
postene i regnskapet og avvik/endringer i forhold til budsjett/regnskapet for forrige sesong.
Regnskapet er gjort opp med et underskudd på 7.439 kroner etter avskrivninger. Balansen viser en
egenkapital i form av utstyr og bankinnskudd på til sammen 2.064.177 kroner.
Revisorenes beretning, avgitt av John Arff-Pettersen og Harald Bjøralt, ble lest opp for årsmøtet.
Deres konklusjon var/er at regnskapet kan godkjennes.
Kommentarer:
Det ble kommentert at det er viktig å holde på frivilligheten mht. innbetaling av bidrag til foreningen.
altså at det er viktig ikke å opprette en fast kontingent.
Vedtak:

Regnskapet for 2010/2011 med balanse ble godkjent.

5. Budsjett for kommende sesong
Budsjett for sesongen 2011/2012 ble gått gjennom og kommentert av Jarle Sundelin. Inntektssiden er
lagt på et høyere nivå enn i sesongen 2010/2011, noe som kan vise seg å bli en utfordring.
Løypeforeningen har inne en søknad om refusjon av merverdiavgift i forbindelse med kjøp av
løypemaskinen etter det nye regelverket for frivillige organisasjoner. Dette kan gi en stor tilbakeføring
til løypeforeningen. Denne tilbakeføringen er ikke tatt inn i budsjettet. Investeringen med ny garasje
for løypeforeningen er heller ikke tatt inn i budsjettet. Det vil bli utarbeidet et eget investeringsbudsjett
så snart alle tillatelser/formaliteter er i orden.

Mylla løypeforening og Svea skilag vil arbeide for at deres respektive medlemmer støtter begge
organisasjoner.
Kommentarer:
Det ble kommentert fra salen at en savnet omtale av hvor mange timer Svea skilag hadde bidratt med
av scooterkjøring for Mylla løypeforening. Det ble gitt et omtrentlig anslag på hvor mange timer dette
dreide seg i siste sesong, om lag 100 timer. (Denne kommentaren hører egentlig hjemme under
årsberetningen, men ble tatt under budsjettdiskusjonen.)
Det ble også kommentert at en del av de kommunale midlene som Mylla løypeforening har mottatt for
løypekjøring, fra neste sesong vil tilfalle Svea skilag fordi skilaget igjen vil kjøre egne løyper pluss en
del av turløypenettet.
Fra styret ble det kommentert at dette medfører riktighet, men også at kostnadene blir mindre.
En kommentar fra salen poengterte at byggingen av garasjen også vil påføre løypeforeningen en varig
økning i kostnader knyttet til vedlikehold, oppvarming, forsikring osv. Dette må også gjenspeiles på
inntektssiden.
Vedtak:

Budsjettet for sesongen 2011/2012 ble godkjent.

6. Behandling av innkomne forslag, herunder vedtektsendringer
Ingen forslag innkommet.
Kommentarer:
Ingen
Vedtak:
7. Valg
Valgkomiteens leder Harald Sjølshagen refererte valgkomiteens innstilling vedr. valg av nytt styre.
Innstillingen innebar forslag til gjenvalg på alle som var på valg, inkludert leder. Begrunnelsen for
forslaget om gjenvalg av styremedlemmene var at styret fungerer bra og får gjennomført de oppgaver
en bestemmer seg for.
Følgende personer ble valgt:
Styret:
Odd Martinsen, leder, gjenvalg for ett år
Jarle Sundelin, kasserer, gjenvalg for to år
Tore Heldrup Rasmussen, løypeansvarlig, gjenvalg for to år
Revisorer:
John Arff-Pettersen, gjenvalg
Harald Bjøralt, gjenvalg
Valgkomitè:
Harald Sjølshagen, gjenvalg
Kjetil Austjord, gjenvalg
Arild Schultz, gjenvalg

Møtet hevet kl 17.30

….……………………………
Frederik Zimmer

Olaf Godli

………………………….
Kim Zimmer

