
Referat fra Srsmote i BjOrkebollen Turforening

Fredag 23. april 2O2lkl t4.OO, Rondetunet

Motte: Hans Bondal, Sigmund Dale, Henning Pedersen, Stian Giaver,

Aki Hoffstad, Eva Brand og Fredrik Walby

1. Moteleder og referent
Hans Bondal ble valgt til mOteleder og Stian GiEver til referent

2. lnnkalling, saksliste og stemmeberettigede medlemmer
Det var ingen innvendinger til innkalling eller saksliste.
Det er syv stemmeberettiget til stede pA motet

3. Signering av protokoll
Fredrik Walby og Eva Brand ble valgt til 5 medundertegne protokollen

4. Arsberetning 2o2o
Arsberetningen 2020 var utsendt for m@tet. Hans gikk gjennom Srsberetningen, og la
avslutningsvis til at Sigmund Dale bor takkes spesifikt for den innsatsen han blant annet har
lagt ned i dugnad gjennom 2020. Fredrik kommenterte at det bor fremga av arsberetningen
at hyttefeltene skal prioriteres nar dette er naturlig. Arsberetningen ble enstemmig godkjent

5, Resultatregnskap, balanse og noter 2020
Regnskapet viser et overskudd pa kr 73 802,- Egenkapitalen pr 31.L2.2o2O e( kr 460 319,-.

Sigmund tok kort for seg litt om foreningens okonomi, denne er pr. ne svert robust.
Foreningens egenkapital pr. 31.12.20 gir iteorien mulighet for drift i to ir fremover med

f ullstendig inntektsbortfall.
Fremlagt resultatregnskap, balanse og noter var utsendt og ble enstemmig godkjent.

lnternrevisor TorbjOrn KjOlhamar's beretning ble referert

6. Disponering av lrets overskudd
Arets overskudd godskrives egenkapitale n

7. Medlemskontintent og godtgioring til styret og revisor.
F@lgende kontinBenter for 2 02O/2O21, ble enstemmig vedtatt. Medlemskap kr 500,-

Det legges til grunryat en @ker kontingenten ner det er behov for @kte investeringer og/eller
ndr frekvensen av loypekjoring og l@ypekvalitet tilsier det. Det legges opp til 5 oke
medlemstallet framfor 6 oke kontingenten. Det legges ogse til grunn at faste overforinger fra

hyttefeltene blir noe hoyere framover.
Arsmotet henstiller til naringsdrivende som tjener penger pi turisme og hyttefolk til a stotte
turforeninBen.
lngen godtgjoringer til styret og revisor

8. vedteksendrin8er;
$ 5.3. avsnitt, 1. setning. Utger
(Et styremedlem som har sittet i 2 (to) perioder, skal ved pdfolgende valg ha motkandidat.,)

S13. 1. avsnitt, 1. setning endres til;
(Valgkomiteen skal besta av to medlemmer som velges pe arsmotet.))
Vedtektsend ringene ble enstemmig vedtatt. (Krav om 2/3 flertall er oppfylt)
Ajourforte vedtekter vedlegges protokol len.



9. Valg av styre ot varamedlemmer
Valgkomiteen har bestatt av Eva Son.ia Brend, Gry Aarseth og Sjur Johansen
Eva Brend redegjorde for valgkomiteens forslag;
Pi valg til styret; Henning Pedersen og Sigmund Oale
Valg til styret; Hans Bondal, Stian GiEver og Aki Hoffstad var ikke pe valg.
Henning Pedersen og Sigmund Dale ble enstemmig valgt med akklamasjon for to ar.

5om varamedlemmer til styret:
Hans Erik Stadshaug ble valgt for to 5r og Lene-Marie Moen fortsetter

10. Valg av styreleder, kasserer og sekreter
Leder; Hans Bondal ble enstemmig valgt med akklamasjon fot 2o2L, Resterende styre

konstituerer seg selv pa forste styremote

11. Valg av valgkomite
Eva Brend fortsetter som leder. Anne Marie Borresen Nestad ble enstemmig valgt for to ar.

12. Valg av en revisor
Torbjorn Kjolhamar, ikke p6 valg

13. Budsjett og arbeidsplaner for 2021

Sigmund tok for seg regnskap og budsjett fra og med 1.1.21 til og med 22.4.21., samt

budsjett for hele 2021. Det er budsjettert med et overskudd pi kr 24 700,- som ble

enstemmig godkjent.
Sigmund tok kort for seg arbeidsplanene for 2021, som i hovedsak baserer seg pi
tilbakemeldinger fra loypekjorer om behov for oppgraderinger i traseen. Det er planlagt i
gjennomfore noe punktutbedrinB med fjerning av stubber og steiner itraseen, dette vil

foreg6 ved bruk av gravemaskin der det er behov.

14. orienterlng om planlagte barmarksarbeider sommer og host 2021

Styret vil i samrid med loypekj@rer Aki planlegge og g.iennomf@re nodvendige vedlikehold

og utbedringer sommer/hOst 2021.

Det er s@kt om loyve til A benytte gravemaskin til utbedre loypene i deler av Bl6fjellia og

Megrunnslia. Megrunnslia Vel har bevilget og innbetalt kr 30 000,- til dette arbeidet

Merking av hoyfjellsloypene er idag dirlig og kostbart. Styret vil arbeide med 6 forbedre

dagens losninger med oppsett av br@ytestikker som bl6ser ned ved neste storm.
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Fredrik Walby Eva Brand

Stian Giever
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