ÅRSMØTE ETNEDAL SKILAG
Tirsdag 29. mai 2012, kommunestyresalen kl 19.00

Før årsmøtet ble planene for ny lysløype ved skolen gjennomgått. Syver T. har hatt kontakt
med alle mulige berørte grunneier. Gunnar Åmodt, Ola Espelien, Kjell Ivar Haugen og Tore
Garli er aktuelle grunneiere (de to sistnevnte møtte på møtet). Håvard Telstø har utarbeidet et
forslag på en trasé på 2,2 – 2,3 km. Løypa er tenkt å gå nordover fra skolen fram til Åmodt og
benytter delvis deler av dagens 5 km. Det er også planer om en trasé uten lys (ca 600 m), slik
at det er mulig å få til ei konkurranseløype. Det er også løselige planer om å bearbeide deler
av løypetrasén slik at den kan benyttes som sykkeltrasé. Under forutsetning av at grunneierne
er positive, vil det bli sendt søknad om spillemidler i løpet av høsten. Legger opp til befaring
onsdag 6. juni kl 18.00.

ÅRSMØTE
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Tilstede: Bjørn Nermoen, Siv Byfuglien, Karl Nerem, Ingrid Sveen, Syver Thon, Vegard
Thon (ikke stemmeberettiget), Syver Øistuen.
Ingen merknader.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Annonsert i Valdres og på internettsiden til skilaget. Ingen kommentarer til innkalling,
saksliste eller forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Forslag til dirigent: Ingrid Sveen – valgt, forslag til sekretær: Syver Øistuen – valgt, to til å
underskrive protokollen: Karl Nerem og Siv Byfuglien – valgt.
4. Behandle Etnedal skilags årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Ingrid gjennomgikk årsmeldingen.
Årsmeldingen godkjent med merknader anført i kursiv:
5. Behandle Etnedal skilags regnskap i revidert stand
Karl Nerem gjennomgikk regnskapet. Beholdning ved nyttår var kr 431 695. Underskudd for
driften var på kr. 26 517. Årsaken til underskuddet skyldes bl.a. forskuttering av spillemidler
til lysløypeutvidelsen i Granumsbygda.
Regnskapet ble godkjent.

6. Behandle innkomne forslag og saker
Ingen saker.
7. Fastsette medlemskontigent.
Forslag: familie 300,-, aktiv enkeltmedlemskap 150,-, støttemedlem 100,-. Enstemmig vedtatt
8. Vedta Etnedal skilags budsjett
Forslag: som fjorårets regnskap – enstemmig.
9. Behandle Etnedal skilags organisasjonsplan.
Planen blir som den er bekjentgjort i terminlista, men evt. med utskifting på noen navn.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder forslag Ingrid Sveen – valgt, nestleder forslag Syver Thon - valgt
b) 1 styremedlem forslag Siv Byfuglien – valgt.
c) revisor forslag Kari Ødegård – valgt
d) Olav Øverli’s minne – Liv Gjertrud Telstø – valgt i 2011 for 2 år
e) Valdres ski – forslag Syver Øistuen - valgt
f) valgkomite forslag leder Inga Thon – gjenvalg, forslag medlem Aud Norunn Lie –
gjenvalg
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