Protokoll fra årsmøte i Vasetløypene SA 2014
Årsmøte ble avholdt på Sekskanten på Vaset 14. april 2014

1. Åpning av årsmøtet
Vasetløypenes formann Bjørn Sveine ønsket velkommen. Det ble registrert 36
andelshavere som totalt representerte 67 andeler av i alt 342 solgte andeler.
2. Valg av møteleder
Som møteleder ble valgt viseformann Jan Sveen
3. Godkjenningen av innkallingen
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer
4. Valg av 1 person til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder
Styremedlem Øyvind Holden ble valgt til å underskrive protokollen i tillegg til Jan Sveen
5. Gjennomgang av styrets årsberetning
Møteleder Jan Sveen gjennomgikk årsberetningen punkt for punkt.
En rekke temaer ble diskutert. Disse er omtalt i vedlegget: ”Temaer diskutert på årsmøtet
i Vasetløypene 2014”. Økonomien og utfordringene med behov for flere andelshavere og
flere betalere av årsbidrag var i fokus. Av ca 1.500 hytter har 216 tegnet andel, det vil 1 av
7. I tillegg har fastboende, næringsdrivende, grunneiere tegnet 126 andeler. De fremmøtte
andelshavere ble anmodet om å kontakte sine naboer for å informere om betydningen av
at flere blir med i ”dugnaden Vasetløypene” ved å tegne andeler og betale årsbidrag.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.
6. Gjennomgang av årsregnskapet
Styreformannen gjennomgikk årsregnskapet med drift, likviditet og balanser.
Årsresultatet var negativt med 115.065 mot 124.684 i 2012. Likviditeten reddes av at
resultatet er belastet med avskrivninger på driftsmidler med 285.000 som er ca 150.000
høyere enn nedbetaling på lån. Det ble fremmet forslag om at årsregnskapet for fremtiden
også omfatter et likviditetsregnskap.
Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
Det ble diskutert om en annen selskapsform enn SA (sameie) vil være hensiktmessig av
ulike grunner. Styret ble anmodet om å gjennomføre en vurdering av dette.

7. Valg
Styremedlemmer velges for to år av gangen. Medlem av valgkomiteen Yngve Landsrud
presenterte aktuelle kandidater. Bjørn Sveine, Jan Sveen og Petter Planke var på valg og
hadde akseptert gjenvalg. Det ble godkjent ved akklamasjon. Frank Moe så seg nødt til å
tre ut av styret. Som ny kandidat ble Steinar Kvaale foreslått og godkjent ved
akklamasjon.
Styret sammensetning vil derved være: Bjørn Sveine, Jan Sveen, Petter Planke, Steinar
Kvaale, Øyvind Holden, Sverre Flatmo og Ole Gilbo med Grete Hansen og Harald
Lasskogen som varamedlemmer.
Årsmøtet velger styrets formann og viseformann. Som formann ble Bjørn Svein
gjenvalgt. Som ny viseformann ble Øyvind Holden valgt.
Tom Aulie ble gjenvalgt som revisor.
Valgkomiteen med Eivind Fossheim, Erik Frogner og Yngve Landsrud ble gjenvalgt.
8. Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker
9. Orientering om budsjett og planer
Formannen presenterte budsjett som understreket behovet for økte inntekter for at ikke
løypekjøringen må reduseres.
Sverre Flatmo orienterte om ulike dugnadsaktiviteter i 2014 for ytterligere å forbedre
løypenettet.
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