Protokoll fra årsmøte i Mylla løypeforening 26.10.2019 kl. 16.00
Sted:

Garasjen, Mylla

Antall frammøtte:

46 personer inkl. styret

Fra styret:

Tore H. Rasmussen, Olaf Godli, Jarle Sundelin og Eirik Formo

Mylla løypeforenings leder, Tore H. Rasmussen, ønsket velkommen til årsmøtet.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Tore H. Rasmussen 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
Forslag fra styret; Møteleder Tore H. Rasmussen, referent Olaf Godli,
Leder foreslo videre Margrethe Wiese og Joakim Lystad til å underskrive protokollen.
Vedtak:

Møteleder:
Referent:
Underskrivere:

Tore H. Rasmussen
Olaf Godli
Margrethe Wiese og Joakim Lystad

3. Årsberetning for sesongen 2018/2019
Årsberetning for 2018/2019 var lagt ut på hjemmesiden.
Olaf Godli gikk gjennom årsmeldingen og la størst vekt på punktene som oppsummerer sesongen
2018/2019 føremessig sett, innsatsen fra løypekjørerne og forholdet til grunneierne.
Tore H. Rasmussen supplerte med følgende punkter:
•
•
•

Frivillighetsarbeid/dugnadsånd
Markagrense
Lunner kommune vil fra nyttår være en del av region Viken

Kommentarer:
Ingen kommentarer
Vedtak:

Årsberetningen for 2018/2019 ble godkjent.

4. Regnskap for 2018/2019
Regnskapet for 2018/2019 ble gått gjennom av løypeforeningens kasserer Jarle Sundelin. Jarle
kommenterte de enkelte hovedpostene i regnskapet på både inntekts- og kostnadssiden.

Jarle var spesielt innom:
•
•
•
•
•
•

Vipps som betalingsform øker i omfang
Kostnader i forbindelse med oppgradering av hjemmesiden
Avskrivninger/avsetninger til fornyelse av det maskinelle utsyret
Støtte fra Lunner kommune
Refusjon av merverdiavgift på investeringer
Kostnader med drift av garasjen

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på 25.608 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 3.038.434 kroner.
Leder kommenterte også punktet med avsetninger til nye investeringer og bemerket den heldige
situasjonen som Mylla løypeforening har klart å etablere over flere år ved at en kan spare til framtidige
investeringer og dermed slippe å låne penger ved fornyelse av utstyret. God serviceog godt vedlikehold
fra kjørerne bidrar til å opprettholde bruktverdien av løypemaskinene og mellomlegget ved
nyanskaffelser blir tilsvarende mindre.
Revisjonsberetningen fra EN Revisjon AS. Det ble informert at Revisors konklusjon er at regnskapet
godkjennes uten bemerkninger.
Kommentarer:
Det ble stilt spørsmål om hvor kontantbeholdningen er plassert. Kasserer svarte at beholdningen står på
konto i bank.
Vedtak:

Regnskapet for 2018/2019 med balanse ble godkjent.

5. Budsjett for 2019/2020
Budsjett for sesongen 2019/2020 ble gått gjennom og kommentert av Jarle Sundelin. Både inntektssiden
og kostnadssiden er satt noe ned sammenlignet med regnskapet for sesongen 2018/2019.
Budsjettet balanserer med en inntektsside og en kostnadsside på 572.000 kroner. Budsjetteringen er
basert på erfaringstall fra regnskapet gjennom flere år og forventet aktivitet i året som kommer.
Kommentarer:
Ingen kommentarer.
Vedtak:

Budsjettet for 2019/2020 ble vedtatt.

6. Forslag til vedteksendringer
Leder presenterte forslaget og gjorde rede for bakgrunnen for dette.
Det er stadig nye krav til regnkapsføring og dokumentasjon, ikke minst gjelder dette i forbindelse med
søknader om mva.refusjon som krever revisorgodkjente regnskap. I den sammenheng er maskinførte
regnskaper, ført av en profesjonell regnskapsfører, en stor fordel. Det betyr at den tidligere «kassererfunksjonen» går ut av bruk og vil bli erstattet av en økonomiansvarlig person i styret som vil ha det
daglige ansvaret for å betale regninger, holde orden på bilag og annen korrespondanse osv. og
samarbeide med en regnskapsfører som har ansvaret for sjølve føringen av regnskapet.

Kommentarer:
Det ble gitt støtte fra salen til forslaget og for at foreningen har et profesjonelt forhold til
økonomistyringen.
Vedtak:

Forslaget til vedtektsendring ble vedtatt.

7. Ny adresse
Leder informerte årsmøtet om at siden kasserer-funksjonen går ut av bruk og at løypeforeningens adresse
har vært privatadressen til kasserer, har en fått opprettet en ny offisiell postadresse for foreningen.
Den nye adressen er:

Mylla løypeforening, postboks 34, 2717 Grua.

Kommentarer:
Ingen kommentarer.
Vedtak:

Mylla Løypeforenings nye adresse ble vedtatt.

8. Salg av forfriskninger fra hytta til Skiforeningen i Svesvika
Leder orientert om henvendelsen fra Skiforeningen vedr. evt. interesse fra MLF sin side om å nytte
Skiforeninges hytte i Svesvika til salg av kaffe, vafler og andre forfriskninger til forbipasserende
skiløpere.
Styret har diskutert henvendelsen og har konkludert med at dette ikke er en aktivitet som MLF som
sådan kan ta ansvaret for, men at det kanskje kan være noe evt. medlemmer i foreningen kan vurdere.
Dette kan i noen grad sammenlignes med det tilbudet som kulturorienteringsgruppa har utviklet der
enkeltpersoner har tatt et ansvar og gjort det praktiske arbeidet med tilretteleggingen.
Leder etterlyste evt. personer i årsmøtet som kunne vurdere nærmere om dette er et tilbud som bør
utvikles. Tre personer meldte seg; Margarete U. Wiese, Hege Kalvsjøhagen og Anders Nordby.
9. Behandling av innkomne forslag
Leder referrte til ulike forsalg som har kommet inn til styret i løpet av året.
•

Registrering av skattefritak ved gaver til MLF
Dette er ikke en ordning som kan nyttes av MLF i og med at MLF ikke er en landsdekkende
organisasjon.

•

Etablere oppsamlingspunkt for pantbare flasker ved garasjen
Styret har diskutert dette og frykter at disse beholderene vil bli brukt som søppeldunker.
Tømmingen av disse dunkene inngår heller i kjerneaktivitetene til foreningen og vil bare bli
ressurskrevende uten tilsvarende inntekt.

•

Drive aktiv informasjon om MLF på nye hyttefelt
Dette er noe styret har forsøkt ulike varianter av opp gjennom årene og som er nødvendig å
utvikle videre. Det ble diskutert muligheten for å finne noen personer som kan være en slags
ambassadør/fadder for foreningen på de ulike feltene som kan informere om foreningens arbeid

og at vi trenger nye medlemmer og bidragsytere. De ansvarlige vil få tilgang på medlemslistene
for å kunne følge opp overfor ikke betalende.
Joakim Lystad meldte seg som fadder for Smaugbekken vel.
Harald Gløersen meldte seg som fadder for Nordstrandskollen vel.
10. Valg
Lene Li Dragland representerte valgkomiteen og gjorde rede for valgkomiteens innstilling.
Følgende personer ble valgt:
Styret:
Tore Heldrup Rasmussen, styremedlem/leder, gjenvalgt for ett år
Styremedlemmene Olaf Godli og Henrik W Bärnholdt var ikke på valg.
Eirik Formo ble gjenvalgt for to år.
Hege Brekke Kalvsjøhagen ble valgt som nytt styremedlem for to år. Hege går inn i funksjonen
som økonomiansvarlig.
For øvrig fortsetter:
Revisorer:
Revisjonsfirmaet EN Revisjon AS
Valgkomitè:
Kjell Ivar Skjemstad
Lene Li Dragland
Harald Gløersen
11. Andre saker:
Leder holdt et minneord over en av foreningens trofaste bidragsyter gjennom mange år, Pål Caspersen,
som gikk bort kort tid før årsmøtet. Mylla Løypeforening retter stor takk til Pål og hans familie.
Jarle Sundelin ble takket av etter mange år i styret som kasserer samt at Jarle var en av grunnleggerne
av Mylla løypelag som siden ble omdøpt til Mylla løypeforening. Jarle ble utnevnt til
Gullskiambassadør.
Petter Biong har pensjonert seg i løpet av året etter svært mange år som løypebas i Skiforeningen og
bidratt med innsats og hjelp til Mylla Løypeforening. Petter ble i den anledning utnevnt til
Gullskiambassadør.
Styreleder takket for tilliten og ønsket alle en god skisesong.
Møtet hevet kl 17.40

Olaf Godli

