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Styrets leder Bjørn Sveine åpnet Årsmøtet og ønsket velkommen.
41 andelseiere var representert.

Sak 1. Valg av møteleder.
Bjørn Sveine ble foreslått og valgt til møteleder.

Sak 2. Årsmøtets godkjenning av innkallingen
Innkallingen hadde de poster og var gjort tilgjengelig innen de tidsfrister som
Vedtektene krever og ble godkjent av Årsmøtet

Sak 3. Valg av 1 representant til å signere protokollen i tillegg til møteleder
Arne Lambech, andelseier/hytteeier, Høyset Panorama ble valgt til å signere
protokollen i tillegg til møtets leder.

Sak 4. Behandling av Styrets beretning
Styrets beretning var offentliggjort på selskapets hjemmeside, og ble presentert av
styrets leder med anledning til å stille spørsmål/kommentere. Årsmøtet tok
beretningen til etterretning.
Nye løypetraseer og finansiering ble drøftet. Nyoppkjørt løype fra Bålplassen og
mulige endringer i Ålfjellområdet ble omhandlet. Vedrørende finansiering så ble det
orientert om samarbeidet med kommunen og avtalen med grunneiere, om kjøp av 1
andel i Vasetløypene SA a kr 4000,- pr solgte tomt.
Eivind Brenna nevnte betydningen av at planlegging av nye løypetraseer ble tatt inn i
kommuneplanen. Han forslo at selskapet kunne vurdere en 10 årsplan for
løypenettet som kommunens planleggere kunne forholde seg til.
Samarbeidet med tilgrensede løypenett ble etterspurt. Dette gjelder spesielt
Vestfjelløypene og Nøsen løypelag. Det jobbes videre med dette, siden det også har
verdi for flere av brukerne av Vasetløypene.
Årsmøtet ønsket å gi honnør til selskapets faste kjørere for gode løyper.
Styrets beretning ble godkjent.
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Sak 5. Behandling av selskapets Årsregnskap
Revidert Årsregnskap ble presentert av styrets leder. Regnskapet viste et solid
driftsoverskudd og selskapet styrket sin økonomi i 2017. Økte innbetalinger fra
løypebrukerne og lavere vedlikeholdskostnader på maskinene ble vektlagt. Styret
betrakter dette som nødvendig for å bli i stand til å skifte ut de eldre
tråkkemaskinene i tide og med det opprettholde en stabil produksjon. En av
trokkemaskinene må skiftes ut i løpet av 1-2 år, og da fortrinnsvis uten å ta opp for
stort lån.
Selskapets Årsregnskap ble godkjent.

Sak 6. Valg.
Valgkomiteens formann, Eivind Brenna la fram valgkomiteens forslag.
Bjørn Sveine, Petter Planke og Jan Sveen var på valg. Alle ble gjenvalgt for en periode
på 2 år.
Bjørn Sveine ble gjenvalgt som styrets leder
Øyvind Holden ble gjenvalgt som styrets nestleder
Revisor og valgkomité ble gjenvalgt

Årsmøtet ble deretter avsluttet.
Jan Sveen
Referent

Godkjenning av protokollen:
Dato 26. mars 2018
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Etter avsluttet Årsmøte ble det orientert om at Vasetløypene SA har 10 års jubileum i 2019. Det var
enighet om at dette burde markeres og det ble foreslått en jubileumskomite under ledelse av Arne
Lambech. Deltakere vil i tillegg være Aaste Månum Ødegaard, Jarle Ussvær og Petter Planke.
Varamedlem Torgeir Tvedt.
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