
Arsrnste Lenniri$en Lsv*qlgg S{tlS

M$teprctoksll

Tid:

$ted:

L$rdag 01.10.161E *f, tE
El*lttronis* pi Mkrossft Teams

Dettekere: 15 andefseiere mFtte med til ssmmen S? endeler

Dagsorden

1. Innkailing og dagsnrden ble godkient.

1. Valg uv msteleder: Lars Tjensvoll, ensternmig.

3. Valg av referent: Harafd $verdrup{hygeson, enstemmig.
Valg av 2 {to} person€r til S underskrive {elelctronisk} moteprotokollen:
Peter Biering
$jgrn oppedal

4, Styrets 6rsberEtning,
Ensteffimig vedtatt.

5. orienterlflg orn loypelegnts e*onomi * gi*nnorngans og g*clkienrring,av regnskap;
Kasserer P*l r;g*nschau gav en oversiH wer regnskapet fcr perioden 01.07.1019
3S.06,2S?0. Regnskapet viser ca. L51 000 i underskudC. Dette skyldes i hovedgak manget p6
innbetaling av andeler fra gruniieiere sorfn har salgt tamtEr i regnrkapsperleden. Det er
ogsi noe menks pS ki{tp av afidel fra tsmteklgpere. Styret er ellerede i gang rned i id dette
avklart"

5um drifttlnntekter
5um driftskogtneder'
Netto finans

Egenkapital
Hsrav bankinnskudd
$um gjeld

Regnskapfit er godklent av revisorene.
Regnskapet ble enstemmig gcdkjent.

kr. 543 557
kr. 7X.3. 6S2
kr, 16 861

kr" I 944 654
kr. 1 291 533
kr" tt lgl
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6. 6-12. Valg. Valgkomiteen u/ fnut Ove Kristiansen gennomfgrte valget.
Vafg av leder: Lars l[ensvoll, gienvalg fnr 1 Sr, enstemmig
Valg av kasserer: Fll Figen*r:hau, gjenvalgt for f *r, ensternnrig
velg av valgkonnite: refier Snvlk, gjenvalgt for ! ir, cnsternrnig.

1.3. Forslag til endring av vedtekter,
Styreleder Lars orienterte. l'ldlvedfpkus er presisering av at loypetaget er en fl'ivillig
rnedlen'rsorganisasjon og ikke et andeislag,
Kommentar fra 'se[en':

Siden vi er en medlemsorganisasjon burde hvert medlem ha 1 sternme,
ikke hver andel.
Styret vil vurdere dette itidEn frem til neste 6rsm6te.

Styrets forslag tif endring ivedtektene ble ensternmig vedtatt.

14. Budsjett 2020 - 2021
Styrets forsfag til budsjeft ble frernlagt
l(ornrnenternr:

- 10 tarntesalg er stvrets beste anslag"
- l

Arlig bidrag kr 1 300 pi' hytte er formidlet til alle hyiteeierforeninger.
l-gypelaget har ingen 'instruksjonsmyndighet' overfor hytteeier#-foreninger,
ffien det anbefalte *rlige bidraget er hve snJrei mener er nsdvendig
for fonsaft forsvarlig drift av loypelaget.
- Styret her sdkt orn rnrlrnskonnpensasfcn ifm. kiop av prepareringsmaskin i 1017.
Det er usikkert hva resultatet bllr, Dette er derfor ikke tatt med i budsjeuet.

Budsjettet ble enstemmig akeptert.

15" Orientering om strategiplan
i 1+ lngen kommentargr.

16. Aktuelle oppgaver for styret.
Fet frernkam ctnslqe um et l6ypene bflr prepareres tidf igere pi godver.sd*gar.
Styret tar Cetts rned seg n$r instruksen for fgypekirrirg snart skal glenrronrg*$"
Vlser fcrilvrig til strategiplanen soril inngir i vedun firsberctning.

--h*flF\uco*,*p tRr#o* {& #;n
Harald sveroruB, tnygesoh-, rererent p'eter Bjerrlrg J

,-bimo Cyyda)
sign. sign.

Bigrn Oppedal
sign.


