PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2017
I TYNSET TURLAG
(avholdt 22.03.2018 i Frivilligsentralen)
Tilstede fra styret:
Magnar Often

Løypeansvarlig

Hans Jacob Tronshaug

Topp-ansvarlig

Svein Harald Telneset

Sekretær

Forfall:
Bernt Robert Hansen

Leder

Bjørg Røsteggen Brændvang

Økonomiansvarlig

Fra stifadder-komiteen:
Tore Stubbe
Løypemaskinkjørere:
Jonny Dalbakk og Gunnar Smedplass
Medlemmer ellers:
7 personer
Totalt møtte 13 personer

Sak 1 INNKALLING

Årsmøtet var omtalt i Østlendingen,Arbeidets Rett og på
nettet.

Kommentar: Sto lite om hvor møtet skulle finne sted.
Vedtak:
Innkallingen godkjennes
Sak 2 VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR
Vedtak:
Møteleder: Hans Jacob Tronshaug
Sekretær:

Svein Harald Telneset

Sak 3 ÅRSMELDING
Årsmeldingen ble delt ut,gjennomgått og kommentert av
Hans Jacob. Ved årsskiftet 2017/2018 hadde turlaget 316
familemedlemskap og 252 enkeltmedlemmer. Til sammen
568 medlemskap.Når det gjelder parkeringsplassen ved
Svarttjønna, er det gratis å parkere for turlagets medlemmer.
Etter at dette tilbudet ble innført fikk vi en markant økning i
nye medlemmer. Mange av disse meldte seg inn på nyåret i
2018 og er derfor ikke med på statistikken enda.
Tidlig snø medførte både flotte løyper, men også mye
rydding. Medlemmene takker for god innsats av våre
løypekjørere. Både på maskin og skutere
Ti på topp og 5 på topp er fortsatt populært og gir mange en
fin turopplevelse.
Kommentar: Hva med å legge turene innom kulturminner.
Årsmeldingen ble godkjent

Sak 4 REGNSKAP/BUDSJETT
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.For 2017 viser
regnskapet et underskudd på kr.145 043. Regnskapsførte
ordinære avskrivninger er på kr. 153 635. Turlaget hadde
pr.31.12.2017 kr. 619 358 på bankkonto. Økonomien i
turlaget er bedre enn det regnskapet for 2017 isolert sett
viser.Prosjekter som har fått innvilget tilskudd er foreløpig
ikke utbetalt.
Kommentar:Hvorfor ikke sende ut krav om
medlemskontingent før årskiftet.Taes opp i styret.
Regnskapsføring, ferdig i februar. Frist for å søke om
momskomensasjon er 1.mars

Kommentar til budsjett:
Vurdedre å vise i budsjettet at vi har en langsiktig plan om å
innvestere i ny løypemaskin

Vedtak:
Regnskap og budsjett ble godkjent.

Sak 5 ARBEIDSPROGRAM
Sesongprogrammet for 2018 er arbeidsprogrammet. Verving
av nye medlemmer øker inntektene, noe som igjen bidrar til
bedre tilbud sommer og vinter. Da en skuter nummer to ble
anskaffet, førte det til en bedre sikkerhet og lettere hverdag
for løyperyddere. Vurdere enda sterkere å benytte skutere til
løypekjøring ved passende forhold

Sak 6 ORIENTERING OM TURLAGETS ENGASJEMENT
FOR NYE NEBY BRU
Da Håkon Fiskvik er turlagets representant i prosjektet Nye
Neby Bru, ga han årsmøtet en kort orientering.
Det er utarbeidet en avtale vedrørende oppføring,vedlikehold
og finansiering av Neby Bru med tilførselstier/løyper.Mellom
Tynset kommune,Foreningen Nebybruas Venner og Tynset
Turlag ( 51%-49%)
Tynset kommune skal søke om offentlig tilskudd. Sørge for at
det gis kompensasjon for all beregnet merverdigavgift på
kostnader som pådras i forbindelse med oppføring av Neby
bru.
Foreningen Nebybruas Venner skal ha alt ansvar for en
fullfinansiering av oppføringen av Neby bru.Sørge for
innsamlinger,dugnader og søke om midler fra diverse
fondsordninger. Utarbeide en kostnadskalkyle over
oppføringskostnader. Godkjennes av kommunen.
Tynset Turlag

Stå ansvarlig for rydding og framtidig vedlikehold av
turstier/løyper/til/fra Neby bru.
Alle fakturaer tilknyttet oppføringen av Neby bru skal stiles og
sendes Tynset kommune, som i henhold til avtale sørge for at
det gis momskompensasjon på de fakturaer hvor det er
beregnet merverdigavgift.

Sak 7 VALG
Valgkomiteens forslag
STYRET:
Leder

Bernt Robert Hansen gjenvalg på valg 2019

Medlem

Svein H Telneset

Medlem

Hans J. Tronshaug

Medlem

Mari Morønning

NY

på valg 2020

Medlem

Ingunn Olsson

NY

på valg 2020

gjenvalg på valg 2020
på valg 2019

Varamedlemmer til styret:
Arne Sandbakken

på valg 2019

Marit Motrøen

på valg 2020

Styringsgruppe til Stifadder-prosjektet:
Leder

Tore Stubbe

gjenvalg

på valg 2020

Medlem

Kristin Siksjø

på valg 2019

Medlem

Sigrunn Jordet

på valg 2019

Revisorer
Hans Olaf Often

på valg 2019

Håkon Fiskvik

på valg 2019

Valgkomite:
Trond Kletvang

gjenvalg

Karl Seim
Dag Grue

gjenstår 1 år
på valg 2019

NY

på valg 2020

Valgkomiteens forslag ble vedtatt uten endringer
Årsmøtet hevet
Etter at alle årsmøtesaker var behandlet ble det til slutt
trukket vinnere av ulike flotte gevinster blant de av
medlemmene som hadde deltatt i Ti På Topp og 5 På
Topp.
Tynset 22.03.2018
Bernt Robert Hansen

Svein Harald Telneset

Leder

Sekretær

