
Referat fra årsmøte i Espedalen sti- og løypelag 2018

Butikken, onsdag 28. mars kl. 17.00

Til stede: Fra styret: Rolf Hustvedt, Øivind Schultz, Tore Strand, Einar Kavli, lvar Helleberg og

Jana Weidemann (ref.)Andre: Randi Helleberg, Geir Ulfstein, Berit Næsheim, Trygve

Næsheim, Frode Svarstad, Ove Stubberudlien og Nils Bølien.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

lnnkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Årsmelding
Under diskusjonen av årsmeldingen, kom det følgende konkrete kommentarer:

Navnet «Ragdeløypa» tilsvarer det som tradisjonelt heter Vollråket eller Seterstien.

Momstilskuddet som omtales i årsmeldingen referer til feil år (skulle vært tidelingen for

2076, ikke 2017), forditilskuddet blir utbetalt først året etter.

Det er Espedalen skisenter (Dalseter høyfjellshotell og Ruten fjellstue) som er ansvarlig

for stien fra Bingsbu til Ruten og fra stikrysset nedenfor toppen av Sprenpiggen til
Bingsbu.

Årsmeldingen for Espedalen sti- og l6ypelag 2Ot7 ble godkjent med de kommentarerne

som kom imøtet.

3. Regnskap:
Revidert regnskap for Espedalen sti- og løypelag 2077 ble godkjent.

4. Endring av vedtekter
Lagets vedtekter § 5, ble vedtatt endret slik at den fikk følSende ordlyd:

«Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Ett medlemskap gir en

stemme på årsmøtet. En hytte- eller grunneier kan ha flere betalte medlemskap. I så fall

vil denne ha et tilsvarende antall stemmer. Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i

foreningen.»

5. Innkomne forslag:
Styret har ikke fått inn noen forslag til saker til behandling på årsmøtet.

6. Fastsettelse av kontingent for 2019

Kontingenten for 20L9 ble satt til kr 1000.



Det var enighet i årsmøtet om at vi skulle ta kontakt med turistbedriftene ivårt område

for en avklaring av deres engasjement og rolle mht til lØypenettet.

Når vi setter opp infotavler om stier og løyper, skal vi også informere om hvordan folk

som bruker sti og løypenettet kan bidra (ekstra)til laget.

7. Vedtakavbudsiett
Budsjett for Espedalen sti- og løypelag 2018 ble vedtatt.

8. Valg:
a) Styre
De sittende styremedlemmene ble gjenvalgt. I tillegg Ble Sunniva Kråbølvalgt inn i styret.

Styret i 2018 består dermed av:

Rolf Hustvedt - leder
Jana Weidemann - sekretær
Einar Kavli- koordinering av dugnadsaktivitet på sti- og lØypenett

Øivind Schultz - ansvarlig for utvikling av flerbruks- turvei langs Espedalsvannet

Tore Strand
lvar Helleberg
Sunniva Kråbøl

Dugnadsgruppe:
Einar Kavli

lvar Helleberg
Edgar Jansen

Sunniva Kråbøl (ny)

b) Revisor: Frode Svarstad

c) Valgkomite: Tore Strand og Trygve Næsheim

9. Eventuelt

LØypemaskin i samarbeid med Sti- og løyekomiteen Gausdal nord og Vassenden vel

Styret har fått ulike henvendelser vedrørende samarbeid om ny løypemaskin. Styret tar

kontakt med LØypekomiteen Gausdal Nord om dette.

Referat fra årsmøtet i Espedalen sti- og løypelag bekreftes:
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