
Kopi av tekst fra gruppa ”Espedalen sti- og løypelag” på Facebook: 

Referat årsmøte 25 mars 2016  
ESPEDALEN STI- OG LØYPELAG·2. MAI 2016 

Referat  

Sted: Dalseter Høyfjellshotell 

Agenda 

1. Gjennomgang av aktiviteter siste 12 måneder 

2. Presentasjon av målsetting og ambisjonsnivå for aktiviteter fremover 

3. Gjennomgang av regnskap/økonomi 

4. Eventuelt 

Antall fremmøtte: 10 inkludert styret (5) 

Presentasjon av styrets medlemmer – se vedlagte årsmelding, og de fremmøtte 

1. Gjennomgang av aktiviteter siste 12 måneder 

Jana presenterte årsmeldingen – se vedlagte årsmelding 

Viktig at medlemmene føler at det er positivt å være med og bidra. 

2. Presentasjon av målsetting og ambisjonsnivå for aktiviteter fremover 

Presentasjon av planer 2016 

Fått godkjent nye løyper  

Einar Kavli presenterte skiltprosjektet på Østsiden og Vestsiden. Fått tilsagn på 

10 000 kroner fra Oppland fylkeskommune til skilt. Vi skal også søke Gausdal 

kommune. Planen er å utarbeide oversikt over turløyper i Espedalen.  

Ønske om å lage en hjemmeside som kan knytte sammen aktiviteten i dalen. 

www.2espedalen .no 

Ønske om løyper langs vannet fra Vigård og Nordover, og så over vannet til 

Gravslette. Se på mulighet for oppkjøring av Strand fjellstues løype fra vannet 

til Nordgardsseter nord for Maribu.  

Be medlemmene om tilbakemeldinger. Hva er viktigst for folk. Sende ut dette 

per mail. 

Få en fast GPS-tracker på scooteren slik at det vises når det er kjørt. Høre med 

skispor.no (se om det er mulig å søke om penger til dette). 

Noe diskusjon rundt sykkelveien/stien, som vil kreve et større prosjekt med 

ekstern finansiering for full utbedring og funksjonalitet.  

Ønsket om å arrangere dugnader der medlemmer eller lokale nabolag kunne 

samles, for eksempel for å rydde lokale stier som holder på å gro igjen, ble 

diskutert. Styret vil vurdere dette. 

Se også vedlagte årsmelding. 

3. Gjennomgang av regnskap/økonomi – se vedlagte regnskap: 

https://www.facebook.com/espedalenstiogloypelag/
https://www.facebook.com/notes/espedalen-sti-og-l%C3%B8ypelag/referat-%C3%A5rsm%C3%B8te-25-mars-2016-og-%C3%A5rsmelding-med-regnskap-2015/1589467021367197
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.2espedalen%2F&h=EAQEgl6-5&s=1


Turid Gillebo gikk gjennom regnskapet for sesongen 2014/15. 

Grunnlag fra permen til Stefan.  

Største utgiftspost er drift av Løypemaskin  

Espedalen sti og løypelag har i 2015 engasjert Skåbu regnskap v/Turid Gillebo 

til å føre regnskapet for laget. Dette har også inkludert arbeid med å få oversikt 

over alle grunn- og hytteeiere i Espedalen og holde kontroll/oppdatere 

medlemslister + utsendelser av innbetalingsfakturaer. Kostnaden til regnskap 

har økt pga omlegning og start av bruk av Skåbu regnskapsservice – 25000. 

Turid har brukt mest tid på utsendinger og opprydning i lister.  

Styret vil jobbe for å redusere disse utgiftene, og Turid Gillebo vil hjelpe oss 

med i gi signaler om hvilke jobb vi enkelt kan gjøre selv. Alle er enige om at 

størst andel av våre utgifter skal gå til løyper, men et godt regnskap er viktig. 

Et viktig punkt er å skaffe mailadresser til alle medlemmer slik at vi klarer å få 

ned porto-kostnadene.  

Styret vil også vurdere om giro neste år bare skal sendes til de som har betalt i 

år, og at rekruttering av nye medlemmer skjer gjennom markedsføring, og ikke 

gjennom utsending til alle grunneiere. 

Det vil bli budsjettert med kr 20 000 til regnskap. 

Største utgiftspost er drift av løypemaskin og snøskuter  

Mht medlemsbidrag informerte Turid om at de i Skåbu har et medlemsbidrag på 

kr 1000 + noen store private bidragsytere. Skåbu og tverrbygda får også 

momskompensasjon – Må da være registrert i frivillighetsregisteret. Styret vil 

sørge for innmelding i Frivillighetsregisteret slik at Espedalen sti –og løypelag 

også kan få momskompensasjon. Vil da også kunne motta grasrotandeler fra 

Norsk Tipping. 

4. Eventuelt 

Det ble informert om at Martinius Bækken (eier av løypemaskinen) har 

henvendt seg til styret vedr. løypemaskinen, som begynner å bli gammel og 

snart vil være klar for utskiftning. Ønsket å invitere til dialog om hvordan man 

få på plass en ny maskin. Laget kan ikke bidra på eiersiden av en maskin, men 

som fremtidig bestiller av tjenester være med å støtte evt. søknader om midler 

(kommunen, tippemidler etc.) 


