PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014
I TYNSET TURLAG
(avholdt 26.02.2015 i Formannskapssalen, Tynset rådhus)

Tilstede:

Fra styret:
Jan Inge Grøndalen
Leder
Magnar Often
Løypeansvarlig
Eldbjørg Kalbækken
10 på topp-ansvarlig
Bjørg Røsteggen Brændvang Økonomiansvarlig
Bernt R. Hansen
Sekretær

Forfall:

Gunn Torill Ryen

Styremedlem

Fra stifadder-komitéen:
Tore Stubbe
Løypemaskinkjørere:
Gunnar Smedplass
Folkehelsekoordinator i Tynset kommune:
Sissel Bolstad
Medlemmer:
8 personer
Totalt 17 personer

1

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

2

VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR

Vedtak:
Møteleder:

Jan Inge Grøndalen

Sekretær:

Bernt R. Hansen

2
3

ÅRSMELDING
Årsmeldingen ble delt ut, gjennomgått og kommentert. Det var pr 01.01.2015 302
familiemedlemmer og 213 enkeltmedlemmer, totalt 515. 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
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 2014/15 om lag kr 1.058.000 på konto.
Det ble foreslått én endring i årsmeldingen for 2014, ang. statistikk for «Ti på topp»
2014, der det foreslås å slå sammen tallene 21+38 til 59 i linje to på side 4.
Vedtak:
Årsmeldingen ble godkjent med én endring i statistikken for Ti på topp» side 4 i
årsmeldingen.

4

REGNSKAP / BUDSJETT
Leder gjennomgikk og kommenterte regnskapet. Tynset Turlag hadde i 2014 et
overskudd på kr 146.070
Styret har som mål å gå med minimum kr 50.000 i overskudd årlig.
Regnskapet var revidert og godkjent av revisorene: Olaug Grue og Hans Olaf Often.
Budsjettet ble gjennomgått og kommentert. Budsjettet for 2015 viser inntekter på kr
607.000, og utgifter på kr 513.800.
Vedtak:
Regnskapet og budsjettet ble godkjent

5

ARBEIDSPROGRAM
Arbeidsprogrammet, som framgår av sesongprogrammet for 2015, ble gjennomgått og
kommentert.
Det ble videre orientert om:
 Stifadder-prosjektet
 Planer om bygging av nytt garasjebygg for Turlagets maskiner og utstyr ved
Skistadion.
 Mulig plan for etablering av nytt serveringssted på Åsan, som på sikt kan
erstatte Mælanvangen.
Årsmøtet hadde ingen innvendinger mot de foreslåtte planene.
Arbeidsprogrammet og de andre sakene det ble orientert om ble tatt til etterretning av
årsmøtet.
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6

VEDTEKTSENDRING
Etter at Tynset Turlag for noen år siden valgte å sette bort regnskapet til Vekstra NordØst AS (autorisert regnskapskontor), er det ikke noe lovverk som krever at Turlaget
må ha valgte revisorer til å gå igjennom regnskapet. For å forenkle driften og ikke ha
flere tillitsvalgte enn nødvendig la derfor styret fram forslag om å endre vedtektene
slik at det ikke skal velges revisorer.
Vedtak:
Årsmøtet vedtok å endre vedtektene slik at det ikke lenger er krav om å velge
revisorer.

7

VALG
Leder i valgkomitéen, Erling Brekken, la fram valgkomitéens forslag.
Følgende valg ble gjort:
Styremedlemmer:
Jan Inge Grøndalen, gjenvalgt som leder i ett år
Magnar Often, ikke på valg
Bjørg Røsteggen Brændvang, ikke på valg

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

Bernt R. Hansen, gjenvalgt for 2 år
Grete Steihaug, valgt for 2 år

(på valg i 2017)
(på valg i 2017)

Varamedlemmer til styret:
Øyvår Oldertrøen, ikke på valg
Arne Sandbakken, gjenvalgt for 2 år)

(på valg i 2016)
(på valg i 2017)

Styringsgruppe stifadder-prosjektet:
Tore Stubbe, leder. Ikke på valg
Kristin Siksjø, gjenvalgt for 2 år
Marit Eggen Nyaas, gjenvalgt for 2 år

(på valg i 2016)
(på valg i 2017)
(på valg i 2017)

Revisorer:
Ble ikke valgt (se sak 6).
Valgkomiteen:
Annar Vangen, valgt som ny leder
May Solveig Barmoen, ikke på valg

(på valg i 2016)
(på valg i 2017)
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Trond Kletvang, valgt som nytt medlem for 3 år

(på valg i 2018)

Årsmøtet hevet.
------------------------Etter at alle årsmøtesaker var behandlet ble det trukket vinnere av ulike gevinster blant
de av medlemmene som hadde deltatt i «Ti på topp» i 2014.
Etter dette orienterte Sissel Bolstad, folkehelsekoordinator i Tynset kommune, om sitt
arbeid og om Turlagets betydning som tilrettelegger for fysisk aktivitet på Tynset.

Tynset, 02.03.2015

Jan Inge Grøndalen

Bernt R. Hansen

Leder

Sekretær
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