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Referat fra årsmøte i Bjørkebollen Turforening 

Fredag 27. mai 2022 kl 11.00, Rondane Friluftssenter 

Til stede; Stian Giæver, Henning B Pedersen, Aki Hoffstad, Sigmund Dale, Eva Brænd, Anne Marie 

Næstad, Tore Næstad. 

1. Sigmund Dale ble valgt til møteleder og Stian Giæver ble valgt til referent. 
2. Godkjenning av innkalling, saksliste. Ingen innvendinger.                                                              

7 stemmeberettigede medlemmer møtte. 
3. Anne Marie Næstad og Sigmund Dale ble valgt til å underskrive protokollen. 
4. Sigmund refererte styrets årsberetning. Ble godkjent. 
5. Sigmund Dale refererte hovedtrekkene i resultatregnskap, balanse og noter. Ble godkjent 
6. Årets overskudd kr 85 095,- blir overført egenkapitalen som pr 31.12.2021 er kr 572 197,-  
7. Medlemskontingentens holdes uendret for medlemmer med kr 500,- 
8. Det utbetales ikke honorar til styret og revisor. 
9. Eva Brænd redegjorde for valgkomiteens innstilling om gjenvalg til styre og varamedlemmer. 

Hans Bondal, Stian Giæver og Aki Hoffstad ble gjenvalgt til styret med akklamasjon.    
Sigmund Dale og Henning B Pedersen var ikke på valg. Lene-Marie Moen ble gjenvalgt med 
akklamasjon som varamedlem til styret. Hans Erik Stadshaug var ikke på valg. 

10. Hans Bondal ble gjenvalgt som styreleder med akklamasjon. (Styret velger selv nestleder, 
kasserer og sekretær blant styrets medlemmer). 

11. Eva Brænd ble med akklamasjon gjenvalgt som leder for valgkomiteen. Anne Marie Børresen 
Næstad var ikke på valg. 

12. Marit Torp ble med akklamasjon valgt til revisor. 
Årsmøtet takket Torbjørn Kjølhamar for vel utført arbeid som revisor gjennom to år.   

13. Budsjett for 2022 ble gjennomgått av Sigmund Dale. Budsjettet har en inntektsramme på kr 
239 815,- og en kostnadsramme på kr 210 000,- Budsjetter er oppgjort med et overskudd på 
kr 29 815,-. Årsmøtet tok budsjettet til orientering. 

14. Arbeidsplaner for kommende år. Sigmund Dale redegjorde for det arbeidet som er igangsatt 
for å få på plass en ny avtale med Atnelien Grunneierforening om retten til å opprettholde 
eksisterende løypenett. Gammel avtale utløper 4. juni 2022. Sigmund Dale har etter 
oppfordring fra Grunneierne utarbeidet utkast til ny avtale. Avtaleutkastet er godkjent av 
vårt styre og oversendt Grunneierne for kommentarer og godkjenning. Målsetningen er å ha 
ny avtale på plass i god tid før skisesongen 2022-2023. Årsmøtet sluttet seg til avtaleutkastet. 

15. Det ble orientert om Atnelien Grunneierforening’s utspill om løse hunder i skiløypene. 
Årsmøtet slutter seg til Grunneierforeningens henstilling om at løse hunder bør unngås i 
skiløypene.   

16. Orientering om planlagte barmarkarbeider sommer og høst 2022.  
Aki Hoffstad orienterte om løypetilstand og behov for rydding og oppgradering. 

17. Møtet avsluttes med ønske om en god sommer. 
 

 

 

Stian Giæver  Anne Marie Næstad  Sigmund Dale 
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