Stavadalen Hyttevel
Protokoll Årsmøte torsdag 5. april 2012
Makalausbua kl. 16.00
1. Konstituering
a) Kirsten Hauge ble valgt som møteleder. Møteleder og styremedlem Vidar Skoglund
signerer årsmøteprotokollen
b) Det møtte 35 personer på årsmøtet, som representerte til sammen 21
hytter/medlemmer. Det var ingen fullmakter.
c) Innkallingen ble godkjent.
2. Styrets årsberetning
Kirsten Hauge gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen som var sendt ut sammen
med innkallingen.
Svein Breivik redegjorde for arbeidet med å anlegge skiløyper. Det siste året har det vært
utført en bra dugnadsjobb som har gjort det mulig å få koblet oss sammen med løypenettet
til Liaåsen løypelag. Vi har vært med å finansiere en ny løypesetter sammen med Liaåsen
(Ginzugroomer 210) som skal gi gode skiløyper (ved normale snømengder) med denne har
vi ikke fått benyttet i sesongen 2011/2012 pga forsinkelse på leveransen samt kort
skisesong.
Styret ønsker fremover å fortsette samarbeidet med Liaåsen rundt løypekjøring i
nærområdet. Det er også satt i gang et grunneier-prosjekt i regi av Bagn og Reinli Sameige
med formål om å lage en felles løypeplan for hele området. Dette prosjektet vil styret sende
sine innspill til, og målet vårt er både at Stavadalen skal få en mer sentral plass i denne
løypeplanen samt at vi ønsker å få vurdert muligheten for en trasé som kan koble
Makalausfjellet sammen med løypene som går til Kvitingen/Nordre Fjellstølen på vestsiden
av Makalaus-platået.
Mht skianlegget ble det ytret ønske fra forsamlingen om å vurdere mulighetene for
snøkanon-anlegg for å sikre mer stabile snøforhold i bakken.

3. Årsregnskap 2011
Årsmøtet gikk gjennom fremlagt årsregnskap for 2011 og årsberetningen. Regnskapet viser
et driftsunderskudd på – 16.968 men egenkapitalen er fortsatt på rundt 75.000 kroner. Pga
sykdom har det ikke vært mulig å få revidert regnskapet, og årsmøtet godkjente at
regnskapet blir revidert i etterkant. Årsregnskapet og arsberetningen ble godkjent.
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4. Budsjett 2012 – Fastsettelse av kontingent
Svein Breivik gikk gjennom forslaget til budsjett. Det tar utgangspunkt i et lavt
aktivitetsnivå på løypekjøring inneværende sesong, og dermed lave kostnader.
Det kom forslag fra medlemmene at vi burde kreve inn kr. 1.000 for å ha litt buffer og
penger på bok, og det ble derfor gjennomført avstemning ved håndsopprekning.
Kontingent på kr. 500 fikk 2 stemmer.
Kontingent på kr. 1.000 fikk 19 stemmer.
Årsmøtet besluttet dermed at medlemskontigenten for 2012 blir kr. 1.000.
5. Valg av nytt styre
Vidar Skoglund (1 år igjen)
Anders Aagenæs (1 år igjen)
Irene Kristiansen – valgt ved akklamasjon
Jens Øyvind Refsahl – valgt ved akklamasjon
Styret konstituerer seg selv, og velger selv hvem som skal være styrets leder.
De styremedlemmene som går ut av styret går inn i valgkomiteen. Valgkomiteen frem til
neste årsmøte vil derfor bestå av Kirsten Hauge og Svein Breivik.
Anne Høien tok på seg ansvaret for å bestille buss til Rakfisk-festivalen også i år.
Møtet ble deretter hevet kl. 17.00.

Stavadalen 5. april 2012,
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Kirsten Hauge, møteleder

Vidar Skoglund, referent
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