
 
 
 
 
 
§ 8. Årsmøtet 
Årsmøtet er andelslagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år fortrinnsvis siste lørdag i 
høstferien (men senest utgangen av oktober) Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 2 
(to) ukers varsel. 
Innkallingen skjer ved epost til de som har meldt inn denne og på www.syndin.no/ski.htm . Om mulig 
skal all dokumentasjon vedlegges innkallingen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i 
hende senest 4 uker før årsmøtet. 
 

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA 
 
Innkalles :  140 andelseiere – innkalling sendt : 
Mail / SMS utsendt : 137 andelseiere 
Brev utsendt :  3 andelseiere  
Innkalling og medlemsliste på www.syndin.no/ski.htm 
 
 
Tid   Lørdag 8. oktober 2011 kl. 17:00 – 18:00  
Sted  Syndinstøga 
 
Saksliste : 
 

1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 
2. Styrets årsberetning 
3. Fastsette resultatregnskap og balanse 
4. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd, i henhold til den fastsatte 

balansen. 
5. Valg av styre 
6. Valg av valgkomité  
7. Valg av revisor – et år 
8. Prisfastsetting av kjøp nye andeler 
9. Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år. 
10. Innkomne forslag 

 
Sak 10 - Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes leder Gunnar Hamre senest 
lørdag 1. oktober – enten mail : gunnar.hamre@gmail.com  eller post : Vestfjelløypene BA, 
v/Gunnar Hamre, 2960 RØN 
 
 
Vestre Slidre 05.09.2011 
Vestfjelløypene BA 
Styret  
 
 
 

 
 
 
 



Styrets årsberetning for perioden 09.10.2010 – 08.10.2011   
 
Styret har bestått av : 
Gunnar Hamre  leder       Atle Jensen  nestleder 
Geir Harald Hovda    Ole Jørgen Magistad 
Arne Fagerlie 
 
Styret har i perioden hatt 1 styremøter i perioden og hatt 10 saker til behandling. Styret utvekslar ellers  
informasjon via epost gjennom året.  
 
Dei viktigaste sakene har vore :  
 

• Organisere løypekjøring for sesongen 2010/2011 – ynskjer velkommen til ny løypekjører Kjell Ove 
Gullhaug 

• Informasjon til andelseigarane gjennom sesongen via SMS og epost 

• Deltake på informasjonsmøte på Syndinstøga i påska 

• Deltake på 2 informasjonsmøter felles for løypelaga i Valdres i regi av Valdres Destinasjon 

• Organisere utsending av bidrag til løypekjøring sammen med Valdres Destinasjon  

• Gjennom Valdres Destinasjon fått laga 9 større infotavler som settes opp høsten 2011  

• Invitert andelseigarar / hytteeierforeninger til dugnad 

• Arbeid med vask av nye tomtesalg mot utbyggingsplaner som har krav om bidrag kr. 4000 

• Budsjett og økonomistyring undervegs 
 
Vintersesongen 2010/2011 vart ein litt spesiell sesong med lite snø og til tider kalde temperaturer. Når påska 
kom midt i april var det slutt på snøen og ingen skigåing.   
 
Økonomi 
Pr. 01.10.09 har vi 140 andelseigarar, Det betyr ein auke på 5 nye andelseigarar i løpet av perioden, 

budsjettert  
auke er 15. Nye andelseigarar er jamnt fordelt på alle områda - sjå fordeling nedanfor  

(litt retta opp etter tilbakemeldingar om ”feilplasserte” andelseigarar) 
 
Område 2011 i %  2010 i % 
Knippeset/Lehovd/Preststølen/Feto/Braka 41 29 %  39 29 % 
Søndre Syndin 9 6 %  12 9 % 
Kvislasyndin/Fjellstølen/ Fiskeløyse/Hovda 26 26 %  20 15 % 
Midtre Syndin 55 39 %  56 41 % 
Bedrifter / andre 9 6 %  9 7 % 

 
Inntekter fra løypebidrag kom opp i overkant av 221.880 – dette er nesten 20.000 over det fjoråret. Det 
skuldast nok heving av anbefalt bidrag fra kr. 600 til kr. 750 som nå er beløpet hos dei aller fleste løypelaga i 
Valdres.. Netto utanom hytteeierforeningene fekk vi inn ca. 198.000 fra 320 innbetalinger eller da kr. 619 i 
snitt pr. innbetaling (kr. 90 meir i gjennomsnitt enn fjoråret).  I forrige sesong var det 341 betalere, altså ein 
nedgang på 21 betalere som vel skyldes snøforhold. Midtre Syndin og Kvislasyndin Hytteeierforeninger har 
bidrage med hhv 10.600 og 5.000 i løypetilskudd, Fjellstølen Vel har kjøpt ein ekstra andel. Fra Vestre Slidre 
Kommune har vi fått kr. 30.000 – dermed vart samla inntekter kr. 251.880. 
 
Når det gjelder utgifter er det betydelig mindre til løypekjøring med både snøscooter og løypemaskin – dette 
skuldast då mindre kjøring pga kort sesong. Rep og vedlikehold løypemaskiner noko høgare enn budsjettert.  
Såkalla ”andre kostnader” er noko høgare enn budsjettert og dette skuldast utgifter til Gullik Riste for drift av 
heimesida over fleire år og eingongstilskot til værstasjon på Lostøl. 
Ellers ikkje store avvik fra budsjettet, inkl. renteinntekter og etter avskrivinger vart netto resultatet + kr. 
123.230.   
 
Vi har da ved regnskapsavslutning kr. 573.000 på bankkonto i tillegg til verdiar av utstyr på ca. 103.000 – 
altså har løypelaget ein god og sunn økonomi. 
 
Takk 
Styret ynskjer å rette ein spesiell takk til Geir, Knut, Kjell Ove og Ole for løypekjøring gjennom vinteren.  
 
Syndin 08.10.2011  
Styret v/Gunnar Hamre 
 

 



 
Referat fra årsmøte Vestfjelløypene BA 
Lørdag 8. oktober 2011 kl. 17:00 – 18:00 – sted : Syndinstøga 
 
Til stede:  
Fra styret: Gunnar Hamre (leder), Atle Jensen (nestleder), Geir Hovda og Ole Jørgen Magistad,  
Øvrige andelseiere: 8 personer i tillegg til styret i henhold til deltagerliste. 
 

1. Konstituering: 
a) Gunnar Hamre ble valgt til møteleder. 
b) Innkallingen ble sendt til 137 andelshavere pr mail + 3 andelshavere pr post. 

Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.  
c) Lilly Kari Bergli og Ole Jørgen Magistad ble valgt til å signere protokollen. 
d) Atle Jensen ble valgt til referent fra årsmøtet. 

 
2. Styrets årsberetning: 

a) Årsberetningen ble gjennomgått og enstemmig godkjent. 
 

3. Fastsette resultatregnskap og balanse: 
a) Regnskap og balanse ble gjennomgått og enstemmig godkjent. 

 
4. Anvendelse av årets overskudd: 

a) Årets overskudd tillegges egenkapitalen. 
 

5. Valg: 
a) Gunnar Hamre, Atle Jensen og Arne Fagerlie ikke på valg. 
b) Geir på valg, motkandidat Knut Skrindsrud. Geir gjenvalgt med 8 mot 3 stemmer. 
c) Ole Jørgen på valg, Andres Horge og Normann Helle som motkandidater. Andres 

valgt med 6 stemmer mot Ole Jørgen med 4 og Normann med 1 stemme. 
 

6. Valg av valgkomité: 
a) Petter Solvang og Lilly Kari Bergli ikke på valg. 
b) Marit Skrindsrud på valg - går ut, Ove Hamre ble enstemmig valgt til valgkomitèen. 

 
7. Valg av revisor – ett år: 

a) Revisor Håkon Dolven ble enstemmig gjenvalgt som revisor. 
 

8. Prisfastsetting av kjøp nye andeler: 
a)  Årsmøtet besluttet enstemmig å opprettholde andelspris på kr. 4.000. 
b) Styret planer for salg av andeler for kommende år: 

• Offensiv mot utbygningsavtaler for å få 4.000.- kroner pr solgte tomt fra 
grunneiere. 

• Offensiv mot tomtekjøpere for å få tegnet andel i løypelaget. 
• Offensiv mot de som har bomkort/årskort. 

 
9. Styrets årsbudsjett og arbeidsplaner kommende år ble gjennomgått på årsmøtet.  

a) Utplassering av skilttavler før sesongen. 
b) Salg av reklameplasser på nye løypeskilter og løypekart 
c) Se på muligheter for å investere i en nyere maskin p.g.a. lavere driftskostnader, 

bedre løyper og bedre arbeidsforhold for de som kjører. Den ene maskinen vi har 
blir da forsøkt solgt. 

 



10. Innkomne forslag - ingen 
 
De fremmøtte andelshaverne var fornøyd med styrets arbeid. 
 

 
Møtet ble hevet klokken 18.15 
 
 
 
Styret vil spesielt rette en stor takk til løypekjørerne som har stått på for fine skiløyper i året 
som er gått. Vi vil spesielt fremheve Geir og Knut som i tillegg har hatt ansvar for reparasjon 
og vedlikehold av maskiner og utstyr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                         …………………………............. 
Lilly Kari Bergli      Ole Jørgen Magistad 
Sign.        Sign. 
 
 
 
 
 
Dato: 08.10.2011  
Vestfjelløypene BA 
Referent: Atle Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Regnskap og budsjett for Vestfjelløypene BA  2010/2011   

  
    

Driftsregnskap  
Budsjett 
10 / 11 

Regnskap 
10 / 11 

Budsjett  
11/12 

       

Løypetilskudd   215 000,00 221 880,00 220 000 
Sponsorer   3 000,00   3 000 
Andre bidrag                         -   30 000,00 30 000,00 30 000 
Overført resultat         
Sum inntekter   248 000,00 251 880,00 253 000 
       

Løypekjøring scooter og bilgodtgjersle   30 000,00 6 350,00 32 000 
Løypekjøring løypemaskin og drivstoff   75 000,00 34 225,56 80 000 
Driftsmaterialer   0,00 874,80 2 000 
Rep og vedlikehold løypemaskin   30 000,00 46 138,75 45 000 
Rep og vedlikehold ellers   0,00 0,00 3 000 
Forsikring   3 400,00 3 326,00 3 500 
Arbeidsgiveravgift   4 000,00 2 546,00 5 000 
Utgifter skilting og merking  5 000,00 0,00 22 000 
Andre kost/møter/porto/regnskap/gebyr/provisjoner/telefon 
  18 500,00  21 076,06  

Avskriving  30 000,00 25 833,83 30 000 
Garasje, parkering m.m.   10 000,00 0,00 5 000 
Sum kostnader   205 900,00 140 371,00 247 500 
Driftsresultat  42 100,00 111 509,00 5 500 
Finansinntekter   10 000,00 11 721,24 12 000 
Driftsresultat   52 100,00 123 230,24 17 500,00 

     

Balanse 2011     

 Eiendeler 
EK og 
Gjeld   

Løypemaskiner 89600    

Sporleggere 13735    

Bank 573495    

     

Andelskapital     532000   

Underskudd 07 / 08   -9786   

Underskudd 08 / 09   -11618   

Overskudd 09 / 10   43005   

Overskudd 10  / 11   123230   

Sum 676831 676831   

 
Revidert av Haakon Dolven 07.10.2011  
 
 


