
Referat årsmøte Vestfjelløypene SA 2018 
 

Til stede : 23 personer som representerte 35 andeler 
 

Tid   Lørdag 6.  oktober 2018 kl. 16:00 – 17:00 

Sted  Syndinstøga 
 

Saksliste : 

 

1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 

Forslag på : Odd Magne Grythe og Mikael Fønhus 

 

2. Styrets årsberetning   

Leiar Gunnar Hamre gjekk gjennom årsberetning for sesongen 2017/2018. 

Vedlagt. 

Vedtak : Einstemmig godkjent. 

 

3. Fastsette resultatregnskap og balanse    

Leiar Gunnar Hamre gjekk gjennom resultatregnskap og balanse for sesongen 2017/2018.  Kr. 

64.711 i underskot, balanse kr. 1.106.959. Regnskap vedlagt referat. 

Regnskap anbefales godkjent av revisor Anne Kristin Medhus i mail 04.10.2018 

Vedtak : Einstemmig godkjent 

 

4. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd, i henhold til den fastsatte 

balansen. 

Vedtak : Årets underskot kr. 64.711 belastes selskapets egenkapital. 

 

5. Valg av styre 

  

Styret 2 år på valg Gunnar Hamre  - ny Cathinka Vik   

Styret 2 år på valg Geir Einang  - gjenvalg 

Leiar 1 år Geir Einang   - ny  

Nestleiar 1 år Cathinka Vik    - ny  

 

Alle enstemmig valgt. 

 

6. Valg av valgkomité  

Valgkomite for 3 år på valg Odd Magne Grythe  - ny Morten Bjerke 

 

7. Valg av revisor – et år på valg Anne Kristin Medhus - gjenvalgt 

 

8. Prisfastsetting av kjøp nye andeler – forslag fra styret om fortsatt kr. 4000 

Vedtak - ingen endring, fortsatt kr. 4000 pr. andel. 

 

9. Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år.  

Leiar Gunnar Hamre orienterte om budsjett og arbeidsplaner for komande sesong. Vi 

budsjetterer med inntekter kr. 450.000 (i fjor 505.000) og tilsvarende utgifter og dermed 

budsjett  i balanse. Nokon endringer i budsjett både inntekter og utgifter med bakgrunn i at 

laget denne sesongen vil leie inn kjøring i staden for tidligare å leie ut . Budsjett vedlagt å 

same info som regnskap.   

 

Arbeidsplaner for komande år : 

 

Løypekjøring / maskiner 

Ny samarbeidsavtale med Grindafjell Løypelag som vil inngå avtale med Sportatlas AB om 

løypekjøring, dei vil da også kunne kjøre løyper i vårt område – minimum 50 timer i året à kr. 



1500 = kr. 75.000. Vi har då ingen ansvar for kostnader sjåfør og maskin. 

 

Vår nyaste maskin vil få totaloverhalt fres og sporutstyr etter havari på slutten av sesongen. 

Vår eldre maskin vil da vera reservemaskin for både hos oss og evt. Grindafjell – denne treng 

noko påkostnad for å fungere som dette.  

 

Løypetraseer 

Ynskje om løype mellom brua ved Krokånfeten og sørover mot Vasetløypene – vi tek kontakt 

med Veståsen Vel og Vasetløypene og prøver finne trase og avklare kven som kjører her. 

 

Vi ser også nærmare på alternativ løype fra Preststølkrysset og opp mot Syndinfjellet. 

 

Kvislasyndin Hytteeierforening ynskjer skogsløype i terrenget heim for fjellet, dei ynskjer 

meir avklaring om dette 

 

Løypelaget arbeider med å få med andelseigarar, hytteeigarar og velforeninger om å bidra til 

rydding av sine løyper i sine nærområder – Øyvind Sollie i styret er kontaktperson her og vil 

jobbe vidare med dette. 

 

Vedtak : Enstemmig godkjent budsjett – arbeidsplaner til info 

 

10. Innkomne forslag 

Peter Zimmer ynskjer å utgreie mulighetene for løype mellom Murkelie og Nordre Trollhovd. 

 

Vedtak : Årsmøtet vil fyrst avklare løype mellom Krokånfeten og sørover for tilknytning til 

Vasetløypene. 

 

Møtet slutt kl. 17:05 

 

 

Syndin  06.10.2018 

 

 

_____________________________  __________________________________ 

Mikael Fønhus    Odd Magne Grythe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Vestfjelløypene SA - styrets årsberetning for perioden 01.10.2017 – 01.10.2018 
  
Styret har bestått av : 
Gunnar Hamre, leiar   Geir Einang, nestleiar  Styremedl : Geir Harald Hovda, Øyvind Sollie og Gullik Riste.  
 
Styret har hatt 2 styremøter i perioden med 12 saker til behandling / orientering – har i løpet av året ein god del 
korrespondanse på SMS og e-post. 
 
Saker det er arbeidd med gjennom året :  

• Organisert løypekjøring for sesongen 2017/2018 – og reparasjoner gjennom året  

• Informasjon til andelseigarane gjennom sesongen via epost og FB (Hytte på Syndin) – vi har som oppgåve å 
tilrettelegge for skiløyper i området og involverer oss ikkje i FB dialoger for og imot tilrettelegging. 

• Kontakt med kommunen ang. fordeling tilskot 

• Organisere utsending av bidrag til løypekjøring saman med Vasetløypene og Nøsen Løypelag.  

• Hatt innspill til reguleringsplaner som berører våre løyper   

• Bestilt og sett opp nye skilt og digitalt kart med GPS sporing som ligg på www.syndin.no/ski    

• Rydda deler av løypenett i sør med graver 

• Budsjett og økonomistyring undervegs – avtale med Bente Hovda om organisering av bilag / betaling av 
regninger og Slidre Rekneskap om lønn og sluttføring 

• Organisert oppsetting av gapahuk – samarbeid med Slidreøya Fengsel 

• Invitert velforeninger og andre til dugnad i løypenettet 
 
Vintersesongen vart gjennomført med svært mykje snø og dermed meir kjøring enn planlagt. Det er kjørt ca 308 
timer med løypemaskin gjennom sesongen mot 117 timer førre sesong - i tillegg samla ca. 95 mil med snøscooter 
og sporlegger. Av dei 308 timane med løypemaskin så er 128 (i fjor 33) timer for Grindafjell Løypelag.  
 
Økonomi 2017/2018 
Pr. 01.10.2018 har vi 263 betalte andelseigarar, herav 12 bedrifter, 35 foreninger, 21 grunneiere og 195 hytteeiere. 
Det betyr ein auke på 6 nye andelseigarar i løpet av perioden, og dermed kr. 24.000 i ny andelskapital. 
Andelseigarar er fordelt på alle områda - sjå fordeling nedanfor av hytteeiere med andel :  
 

Område 2018 i %  2017 i %  2016 i % 

Knippeset/Lehovd/Preststølen/Feto/Braka 87 33 %  86 36 %  85 35 % 

Søndre Syndin 16 6 %  16 6 %  16 6 % 

Kvislasyndin/Fjellstølen/ Fiskeløyse/Hovda 47 18 %  47 19 %  46 19 % 

Midtre Syndin 101 38 %  96 39 %  92 38 % 

Bedrifter 12 4 %  12     

 
(fjorårstall i parantes) Inntekter frå løypebidrag kom opp i 390.827 (287.495), herav 367.827 (266.495) frå personer, 
8.000 frå Kvislasyndin Hytteeierforening og 15.000 frå Fjellstølen Vel. I tillegg fekk vi 70.000 (70.000) frå 
kommunen og inntekter frå Grindafjell Løypelag på kr. 130.665 (34.352). Sponsorinntekter frå Valdres Sparebank 
og Sparebank1 stiftelsen på samla kr. 27.000 samt kr. 50.000 frå Sparebankstiftelsen DNB til gapahuk . Samla 
inntekter da kr. 668.492 (396.848) mot budsjettert kr. 505.000. 
 
Samla utgifter kr. 742.631 (425.358) inkl. avskriving kr. 118.700, ekstra store utgifter i sesongen på reparasjon og 
vedlikehald på samla kr. 244.568 (kun deler) samt betydelig auka utgifter diesel og lønn på grunn av ekstra mykje 
kjøring + reparasjoner. Vedlikehald, diesel og lønn er ca. 270.000 større enn foregåande år.  Inkl. finansposter vart 
da netto resultat på – 64.711.  
 
Vi har da ved regnskapsavslutning ein balanse på kr. 1.106.959 (1.041.994) som består av kr. 491.000 (444.219) 
på bankkonto (etter fradrag kortsiktig gjeld 120.513) og verdiar utstyr på ca. 475.000 (561.000)– løypelaget har 
gjennom sesongen hatt ein god likviditet.  
 
Status løypemaskiner 
Det er fortsatt behov for nokså store kostnader på vår Bombardier for å få denne i driftssikker stand.  Også vår 
Everest treng vedlikehald – her har vi nå inne heile freseaggregatet med sporleggeere inne hos Owren for 
reparasjon etter at lager gjekk sund for eine fresen, vi har avsett kr. 100.000 i årets rekneskap til dette. Stor takk til 
Jon Helge som har hatt 111 timer, Knut med 66 timer, Geir med 8 timer og Ole med 4 timer arbeid på våre 
løypemaskiner gjennom sesongen – og det i snøhaugen og til tider ned mot minus 20 – 25 grader. 
 
Takk 
Styret ynskjer å rette ein spesiell takk til Geir, Knut, Jon Helge, Gullik, Ståle og Ole for løypekjøring, reparasjoner, 
rydding og skilting gjennom vinteren.   
 
Syndin 06.10.2018  
Styret v/Gunnar Hamre 

http://www.syndin.no/ski


 

 

 

 



 

 
 

 


