PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2013
I TYNSET TURLAG
(avholdt 21.03.2014 på Skistua)

Tilstede:

Fra styret:
Jan Inge Grøndalen, leder
Magnar Often,
løypeansvarlig
Eldbjørg Kalbækken, 10 på topp-ansvarlig
Gunn Torill Ryen, kasserer
Bernt R. Hansen,
sekretær
Fra stifadder-komitéen:
Tore Stubbe
Løypemaskinkjørere:
Gunnar Smedplass
Arne Graven
Helge Haug
Medlemmer:
5 personer
Totalt 19 personer

1

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

2

VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR

Vedtak:

3

Møteleder:

Jan Inge Grøndalen

Sekretær:

Bernt R. Hansen

ÅRSMELDING
Årsmeldingen ble delt ut, gjennomgått og kommentert. Det var pr 01.01.2014 300
familiemedlemmer og 218 enkeltmedlemmer, totalt 518. 79 av disse er utenbygds.
Til tross for at Tynset turlag investerte i ny løypemaskin til 1,625 mill kr høsten 2013,
er økonomien i turlaget god. Maskinen ble finansiert med innbytte av forrige

2
løypemaskin (kr 620000), tilskudd fra Tynset kommune (kr 450000), tilskudd fra
turlagets nye bankforbindelse TOS (kr 100000) og en innsamlingsaksjon blant
medlemmer og sponsorer som ga kr 205000. Resten ble finansiert med egne midler.
Allikevel har turlaget ved årsskiftet 2013/14 kr 417148 på konto.
Vedtak:
Årsmeldingen godkjennes uten endringer.

4

REGNSKAP / BUDSJETT
Leder gjennomgikk og kommenterte regnskapet. Tynset turlag hadde i 2013 et
overskudd på kr 158301, til tross for at det i 2013 ble investert i ny løypemaskin.
Styret har som mål å gå med minimum kr 50000 i overskudd årlig.
Regnskapet var revidert og godkjent av revisorene: Olaug Grue og Signe Myren
Budsjettet ble gjennomgått og kommentert. Budsjettet for 2014 viser inntekter på kr
635500, og utgifter på kr 591300.
Vedtak:
Regnskapet og budsjettet ble godkjent

5

ARBEIDSPROGRAM
Arbeidsprogrammet, som framgår av folderen for 2014, ble gjennomgått og
kommentert.
Arbeidsprogrammet ble tatt til etterretning.

6

ØKNING AV KONTINGENTEN FRA 2015
Medlemskontingenten for familiemedlemmer har i over 10 år vært på kr 500. For om
lag 6 år siden ble kontingenten for enkeltmedlemmer endret fra kr 250 til kr 300.
Styret la fram forslag om å øke kontingenten fra og med 2015. Forslaget var en økning
fra kr 500 til kr 600 for familiemedlemskap og fra kr 300 til kr 350 for
enkeltmedlemskap. Det var ingen motforestillinger mot å øke kontingenten.
Vedtak:
Fra og med 2015 er kontingenten for familiemedlemskap kr 600 og kontingenten for
enkeltmedlemskap kr 350.

7

UTVIDELSE AV STYRET FRA 5 TIL 6 MEDLEMMER
Styret hadde før årsmøtet gitt valgkomitéen beskjed om at det ønsket å utvide styret
med en representant, fra 5 til 6 medlemmer. Begrunnelsene var at det blir ekstra stor
aktivitet i turlaget en periode framover, og at Gunn Torill Ryen, som har vært kasserer
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i et år, ønsket en posisjon som styremedlem uten økonomiansvar. Årsmøtet hadde
ingen motforestillinger mot forslaget, men det ble presisert at dette burde være en
prøveordning for ett år.
Vedtak:
Som en prøveordning for ett år, utvides styret i Tynset turlag med ett medlem, fra 5 til
6 medlemmer.

8

VALG
Leder i valgkomitéen Marit Rogstad, la fram valgkomitéens forslag.
Styret:
Følgende valg ble gjort:
Styremedlemmer:
Jan Inge Grøndalen, gjenvalgt for 2 år, som leder i ett år (på valg i 2016)
Magnar Often, gjenvalgt for 2 år
(på valg i 2016)
Bjørg Røsteggen Brændvang, valgt for 2 år
(på valg i 2016)
Eldbjørg Kalbækken, ikke på valg
Bernt R. Hansen, ikke på valg
Gunn Torill Ryen, ikke på valg

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

Vara:
Øyvår Oldertrøen, gjenvalgt for 2 år
Arne Sandbakken, ikke på valg

(på valg i 2016)
(på valg i 2015)

Styringsgruppe stifadder-prosjektet:
Tore Stubbe, leder. Ikke på valg
Kristin Siksjø, ikke på valg
Marit Eggen Nyaas, ikke på valg

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

Revisorer:
Olaug Grue, gjenvalgt for 1 år
Hans Olaf Often, valgt for 2 år
Valgkomiteen:

(på valg i 2015)
(på valg i 2016)

Erling Brekken, gjenvalgt, ny leder
Annar Vangen, gjenvalgt
May Solveig Barmoen, valgt som nytt medlem

(på valg i 2016)
(på valg i 2016)
(på valg i 2017)
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Etter at alle årsmøtesaker var behandlet inviterte turlagets leder Jan Inge Grøndalen de
frammøtte til 30-årsjubileum for Tynset turlag. Det deltok til sammen 29 personer på
dette arrangementet.
Møtet hevet.

Tynset, 24.03.2014

Jan Inge Grøndalen

Bernt R. Hansen

Leder

Sekretær

word\minedok\turlaget\årsmøter\ref160211

