Årsmøte i Mysuseter og Raphamn løypelag SA
fredag 6. mars, kl. 17.00 på Parken kafé.

Sakliste:
1. Valg av møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Innspill fra interimstyret:
A. Avvikling av nåværende selskapsform.
B. Forslag til ny selskapsform.
C. Forslag til nytt styre.
6. Bestemme tidspunkt for ekstraordinært årsmøte.
Våre vedtekter krever dette for å kunne avslutte nåværende selskap.
Ny selskapsform må tilfredsstille frivillighetsregisteret i Brønnøysund.
Dette gir mulighet for å få grasrot-midler, og dermed styrke økonomien i
laget.
Innkomne forslag:
7. Snarest mulig avklaring for neste vinter hvilke
veier/løyper som kan kjøres. ( John )
8. Prøveperioden for løypeprepareringskartet er snart over,
og vi må bestemme oss for om vi vil fortsette ordningen.

Otta, 24. februar 2015.02.24

Magne Thøring
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Referat fra årsmøtet i Mysuseter og Raphamn løypelag SA
fredag 6. mars 2015 kl. 17.00 på Parken Grill og cafebar.
Disse møtte: Ole Petter Hansen, Jarl Ødegården, Rolf Myrum,
Geir Saastad, Bjørn Engehagen, Gunnar Granberg, John Bekkemellem
Magne Thøring og Johan A. Lie. For Sel kommune møtte ingen, så Ola Næprud
fungerte som kommunens representant til årsmøtet.
Leif Ola Rønningen og Thorleif Tangen møtte ikke.
1. Valg av møteleder. Magne Thøring ønsket velkommen, og ble valgt til
møteleder, og Johan A. Lie referent.
2. Ingen hadde innsigelser til innkalling og sakliste, dermed godkjent.
3. Årsmelding.
Magne leste opp årsmeldingen. Ola Næprud og Geir Saastad kunne ikke stille
seg bak andre del av denne, og etter forslag, ble det besluttet å kutte denne
delen for at hele styret kunne stille seg bak. Det ble godkjent at andre del av
årsmeldingen kunne legges fram som Magnes og Johans oppfatning av
virkeligheten. Dette ble enstemmig godkjent.
4. Regnskap.
Magne refererte regnskapet, og kom med opplysninger som gjorde det mulig å
sammenligne med året før. Vi har en avskrivning på maskinen på bare 8 % fordi
vi bruker doningen i 10 år vanligvis.
Regnskapet viser at økonomien i laget er tilfredsstillende, og i bedring, takket
være at Mysusæter Vel dobler sitt tilskudd til 80000 kr. På gavekontoen var det
en økning på 17000 kr fra året før.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
5. Innspill fra interimstyret:
A. Avvikling av nåværende selskapsform.
Det må til en ny organisasjonsstruktur for å få grasrotmidler fra Norsk Tipping.
Laget må oppløses med 2/3 flertall. Når oppløsningen er godkjent, må laget
innkalle til nytt møte tre
måneder etter. Geir Saastad hadde med utkast til nye vedtekter, malen funnet på
Altinn. Vi ble bedt om å kommentere de nye vedtektene.
B. Lagets aktiva må overdras til det ”nye” laget for en pris av kr 1,
én krone. Skal faste bidragsytere inviteres til å bli med i laget?
I så fall må det til bindende avtaler om faste bidrag. Hva med de som yter bidrag
frivillig?
C. Nytt styre.
Det må diskuteres hvor mange John Bekkemellem skal forholde seg til i det
daglige arbeidet. Det ligger i dette at John blir en sentral person i det nye styret.
Dette styret bør invitere faste bidragsytere til å bli medlemmer. Dette gjelder lag,
foreninger og bedrifter. Det ble vedtatt å gå videre med denne modellen. Styret
bør bestå av 4 eller 5 medlemmer.
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Geir Saastad foreslo at en ikke så på hvor styremedlemmene kom fra, men hvem
som kunne være interessert i å gjøre en innsats for allmennheten og løypelaget.
Årsmøtet besluttet så enstemmig å løse opp laget.
6. Dato for nytt ekstraordinært årsmøte: Mandag 8. juni 2015.
7. John ønsker forutsigbarhet i sitt arbeid, og ber derfor om et prøveår
med drift etter noenlunde dagens modell. Ønsker snarest mulig avklaring for
neste vinter hvilke veier/løyper som kan kjøres.
8. Prøveperioden for løypeprepareringskartet er over, men vi har fått
et pristilbud for at det skal vare skisesongen ut. Dette tilbudet ble godtatt.
Årsmøtet besluttet at det skal utarbeides en liste over nye medlemmer, henvende
seg til dem med nye vedtekter som de kan uttale seg om.
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