
Referat fra 6rsmOte i Bjorkebollen Turforening

Fredag 22. mai 2020 kl l2.OO, Rondane Gjestegird

Motte; Hans Bondal, Sigmund Dale, Henning Pedersen, Stian Giaver, Hans Erik Stadshaug,

Eva Brend og Fredrik Walby

1. Moteleder og referent
Hans Bondal ble valgt til moteleder og Sigmund Dale til referent

2. lnnkalling, saksliste og stemmeberettigede medlemmer
Det var ingen innvendinger til innkalling eller saksliste.

Det er syv stemmeberettiget til stede pe motet

3. Signering av protokoll
Fredrik Walby og Hans-Erik Stadshaug ble valgt til a medundertegne protokollen

4. Arsberetning 2019

Arsberetnlngen 2019 var utsendt f@r motet. Arsberetningen ble enstemmig Eodkjent

5. Resultatregnskap, balanse og noter 2019

Regnskapet viser et underskudd pi kr 8 865,- Egenkapitalen pr 31.12.2018 er kr 386 518,-

Fremlagt resultatregnskap, balanse og noter var utsendt og ble enstemmig godkjent

lnternrevisor Odd Johansson's beretning ble referert

7. Medlemskontingent og SodtgiOring til styret og revisor'

FOlgende kontingenter for 2 019/2020 ble enstemmig vedtatt. Medlemsskap kr 500,-

Det legges til grunn at en Oker kontlngenten nir det er behov for Okte investeringer og/eller

n6r frekvensen av loypekjoring oB loypekvalitet tilsier det. Det legges opp til i oke

medlemstallet framfor 6 Oke kontingenten. Det legges ogsi til grunn at faste overforinger fra

hyttefeltene blir noe h@yere framover.

Arsmotet henstiller til naeringsdrivende som tjener penger p5 turisme og hyttefolk til e st@tte

turforeningen. Fredrik Walby setter opp utkast til brev.

lngen godtgj@rinBer til styret og revisor

8. Valg av styre og varamedlemmer
Valgkomiteen har bestett av Eva Sonja Brend, Gry Aarseth og Sjur Johansen

Eva Braend redegjorde for valgkomiteens forslag;

Pe valg til styret; Hans Bondal, Christoph Habert, Rolf Johannes Enersen

Valg til styret; Sigmund Dale og Henning Pedersen var ikke p6 valg. Hans Bondal, Stian

Giaver og Aki Eggen Hovstad ble enstemmig valgt med akklamasjon for to 6r.

9. valg av styreleder, kasserer og sekret€er

Leder; Hans Bondal ble enstemmiS valgt med akklamasjon fot ?O2o, Resterende styre

konstituerer seg selv pe fOrste styrem@te

5. Disponering av 6rets underskudd
Arets underskudd belastes egenkapitalen

Som varamedlemmer tll styret ble enstemmig valgt med akklamasjon; Hans Erik Stadshaug

oB Lene-Marie Moen ble valgt for to ar



10. Valg av valgkomite
Eva Brend ble enstemmig valgt med akklamasjon som leder for to er. Sjur Johansen og Gry
Aarseth (p6 valg i2021)

11. Valg av en revisor
Torbjorn Kj@lhamar (enstemmig valgt med akklamasjon for to 6r)

12. Budsjett og arbeidsplaner for 2020
Det er budsjettert med et underskudd p5 kr 12 050,- som ble enstemmig godkjent

13, Orientering om planlagte barmarks-arbeider sommer og hOst 2020
Styret vil i sam16d med loypekj@rer Aki planlegge og gjennomf@re n@dvendige vedlikehold
og utbed ringer sommer/hOst 2020.
L@ypetraseene i Bl6fjellia og Megrunnslia m6 gjennomgis. Det kan vare behov for 6 Oke
trase bredden og det kan vere behov for 6 finne alternative traseer der l@ypene idag
kommer inn p6 broyta veg. Henning Pedersen, Stian Giaver og Sigmund Dale gis ansvar for 6

sammenkalle grunneiere og l@ypekj@rere og sammen utarbeide handlingsplan med
melsetting om 6 f6 et forbedret loypenett.
Henning Pedersen har ansvar for 6 erstatte manglende stokk over Kvernbekken.

Merking av hoyfjellslOypene er i dag dSrlig og kostbart. Styret vil arbeide med 5 forbedre
dagens l@sninger med oppsett av br@ytestikker som bl6ser ned ved neste storm.
Staurmerkingen ved Finnsjpen ser ut til e fungere greit.

PA Finnsjofjellet opp fra Rondane Friluftssenter og opp mot Blestein fra Sollia Hyttegrend gir
dagens l@yper over steinr@yser. Aki Eggen Hovstad og Sigmund Dale skal se p6 mulighet for 6

legge loypene utenom omredet med mye stein.
Opp fra Enden mot overdalssetra over tregrensa er det et omrede med mange tverrdaler.
Aki Eggen Hovstad og Sigmund Dale skal se pi mulighet for en permanent merking av
traseen.

L@ypene i Finnsj@runden ble ryddet for fire 6r siden. Det er n6 behov for ny rydding p6

strekningen fra Smatjernsetrene og ned Vesledalen. Sigmund Dale har ansvaret.

Bruk av skiloyper

Arsmotet henstiller til alle som ikke har ski p6 beina om at de finner alternative l@yper.

Enden,22. mai 2020
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