MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2012
I TYNSET TURLAG

(avholdt 26.02.2013 i Formannskapssalen)
Tilstede:

Fra styret:
Jan Inge Grøndalen, leder
Magnar Often,
løypesjef
Eldbjørg Kalbækken, topp-sjef
Bernt R. Hansen,
sekretær
Forfall:
Inger Marie Negård kasserer
Fra stifadder-komitéen:
Tore Stubbe
Kristin Siksjø
Marit Eggen Nyaas
Løypemaskinkjører:
Gunnar Smedplass
Medlemmer:
5 personer
Totalt 13 personer

1)

INNKALLING
Årsmøtet var omtalt i Østlendingen, Arbeidets Rett og på nettet.
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

2)

VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR
Vedtak:
Møteleder:
Sekretær:

3)

Jan Inge Grøndalen
Bernt R. Hansen

ÅRSMELDING
Årsmeldingen ble delt ut, gjennomgått og kommentert. Det er pr dags dato 478
medlemmer. 71 av disse er utenbygds.
Kommentarer/endringer i årsmeldingen:
• Øverst på side 3: Vi har fått kr 40000 i spillemidler til FYSAK-prosjektet (ikke
kr 4000).
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• Under punktet om arrangementer: Legge til at skistua ble holdt åpen i Tynset
Turlags regi to søndager høsten 2012.
Vedtak:
Årsmeldingen godkjent
4)

REGNSKAP / BUDSJETT
Leder gjennomgikk og kommenterte regnskapet. Et solid overskudd i 2012 skyldes at
Tynset Turlag har fått innvilget flere søknader om tilskudd. Overskuddet ble på om lag
kr 129 000, mot om lag kr 53 000 i 2011.
Regnskapet var revidert og godkjent av revisorene: Olaug Grue og Signe Myren
Budsjettet ble gjennomgått og kommentert.
Vedtak:
Regnskapet og budsjettet ble godkjent

5)

ARBEIDSPROGRAM
Arbeidsprogrammet, som framgår av folderen for 2013, ble gjennomgått og
kommentert.
Aktiviteter utover det som står i folderen for 2013:
• Det er arrangert skikurs vinteren 2012/13. Totalt antall deltakere ca 30
personer, noe som tilsier at dette var et populært tiltak som bør gjentas neste
vinter.
• Turlaget vil betjene skistua to søndager høsten 2013, som forrige høst.
Arbeidsprogrammet ble tatt til etterretning.

6)

INVESTERING I NY LØYPEMASKIN?
Dagens løypemaskin ble kjøpt i 2008 og er nå inne i sin 5. sesong. Maskinen har nå
gått ca 1750 timer. Forrige maskin ble kjørt 2200 timer før den ble byttet. Maskinen
bør antakelig byttes snart, mens innbytteprisen er relativt høy, eller kjøres “helt ned”.
Løypesjef og løypekjører har begynt å undersøke innbyttepris og priser på ny maskin.
Det er to merker som er aktuelle.
Vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å kjøpe ny løypemaskin innen neste sesong, dersom det
kan forsvares økonomisk. Fullmakten inkluderer adgang til å ta opp lån.
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7)

PRESENTASJON AV STIFADDER-PROSJEKTET
Tore Stubbe har tatt initiativ til et stifadder-prosjekt. Det foreslås at ulike personer tar
ansvar for hver sine traséer for å holde stier og ferdselsårer åpne. Initiativtakerne
ønsker å organisere dette som en aktivitet i Tynset Turlags regi. Det planlegges å:
•

Lage avtaler med de som påtar seg et stifadder-ansvar. Mange har allerede
meldt at de vil delta.

•

Ha god dialog med aktuelle grunneiere og grunneierlag.

•

Instruere de som skal rydde om hvordan dette bør gjøres.

•

Vurdere universell utforming i noen traséer.

•

Kontakte sykkelmiljøet for å avklare syklistenes bruk av ulike stier.

•

Lansere prosjektet på Domus lørdag 6. april

Det er mulig at prosjektet etter hvert kan få økonomisk støtte gjennom FYSAK.
Styret og årsmøtet ser på initiativet om et stifadder-prosjekt som svært positivt. Det er
nødvendig i forhold til gjengroingsproblematikken, og det er positivt at tiltaket blir
organisert som en aktivitet underlagt Tynset Turlag. Styringsgruppa som organiserer
prosjektet vil bli valgt på turlagets årsmøter.
Orienteringen om stifadder-prosjektet ble tatt til etterretning.

7)

VALG
Ingen fra valgkomitéen møtte på årsmøtet. Valgkomitéens forslag ble lagt fram av
turlagets leder.
I styret var Eldbjørg Kalbækken, Bernt R. Hansen og Inger Marie Negård på valg.
Følgende valg ble gjort:
Jan Inge Grøndalen, gjenvalgt som leder i ett år

(på valg i 2014)

Eldbjørg Kalbækken, gjenvalgt som medlem i to år
Bernt R. Hansen, gjenvalgt som medlem i to år
Gunn Torill Ryen, valgt som nytt medlem i to år

(på valg i 2015)
(på valg i 2015)
(på valg i 2015)

I tillegg består styret av:
Magnar Often

(på valg i 2014)

word\minedok\turlaget\årsmøter\ref160211

4
Vara:
Øyvår Oldertrøen
Arne Sandbakken, gjenvalgt for to år

(på valg i 2014)
(på valg i 2015)

Styringsgruppe stifadder-prosjektet:
Tore Stubbe, valgt som leder i tre år
Kristin Siksjø, valgt for to år
Marit Eggen Nyaas, valgt for to år

(på valg i 2016)
(på valg i 2015)
(på valg i 2015)

Revisorer:
Olaug Grue, gjenvalgt for ett år
Signe Myren, gjenvalgt for ett år

(på valg i 2014)
(på valg i 2014)

Valgkomiteen:
Marit Rokstad, gjenvalgt, ny leder
Erling Brekken
Annar Vangen, valgt som medlem for ett år
8)

(på valg i 2014)
(på valg i 2014)
(på valg i 2014)

INNKOMNE SAKER
Det var ingen innkomne saker.
Jan Inge Grøndalen orienterte årsmøtet om at Arvid Hagen, leder i valgkomitéen, og
Inger Marie Negård, kasserer, får hvert sitt gavekort (blomster) for sin innsats som
medlemmer og tillitsvalgte i Tynset Turlag i mange år.
Møtet hevet.
Tynset, 27.02.2013
Jan Inge Grøndalen

Bernt R. Hansen

Leder

Sekretær

TREKNING AV PREMIER
Det ble foretatt trekning av premier for de som har deltatt i 5-på topp og 10-på topp.
Hovedgevinst, Tynsetkalender, ble vunnet av Lars Utgård.
Fruktkurv fra Kiwi ble vunnet av Eline Horten.
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