
 

Innkalling til Ekstraordinært årsmøte i Vasetløypene SA 

Tid: 1. juni 2019 klokken 15.00  

Sted: Vaset Skistadion 

Saker: 

1) Godkjenning av innkallingen 
2) Valg av møteleder 
3) Valg av en til å signere protokollen i tillegg til møteleder 
4) Innkjøp av ny løypemaskin. 

Bakgrunn 

På grunnlag av en samlet vurdering av driften de siste sesongene, og behovet for en sikker 
drift av løypenettet fremover, har styret startet arbeidet med utskifting av en av våre eldre 
løypemaskiner. Alternative maskiner er vurdert og et grundig arbeid for å kartlegge/sikre 
finansiering er gjennomført. 

Styret har besluttet å investere i en ny løypemaskin. Beslutningen tufter på behovet 
fremover, jf.pkt ovenfor, og en mulighet for gunstig finansiering jf. finansieringsplan. Styret 
legger videre til grunn et fortsatt aktivt eierskap fra våre medlemmer og viser til positiv 
tilbakemelding på den foreløpige orientering som ble gitt på siste ordinære årsmøte. 

De to løypemaskinene som er i bruk nå har, på tross av godt gjennomført vedlikehold, 
begynt å vise tegn på slitasje som øker risikoen for et havari midt i en høysesong. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Vasetløypene SA er blitt orientert, skriftlig og muntlig, om selskapets behov for 
anskaffelse av en ny løypemaskin. På dette grunnlag finner Årsmøtet det riktig å anbefale 
styret å fortsette sitt arbeid med innkjøp av en ny maskin. Årsmøtet forutsetter at selskapet 
holder eierne orientert om framdriften, og særlig om det oppstår uforutsette og vesentlige 
avvik på den fremlagte planen.  

Vaset, 24. mai 2019 

På vegne av styret i Vasetløypene SA 

Bjørn Sveine, styreleder  

  



 

Finansieringsplan, ny løypemaskin i Vasetløypene SA 

Kostnader: 

Innkjøpspris i Euro: €320.000    kr 3.200.000 

Andre kostnader knyttet til innkjøp: €7.100   kr       71.000 

 

Finansiering: 

Egne likvide midler jf. siste årsregnskap:   kr 1.900.000 

Salg/innbytte av brukt maskin:    kr     400.000 

Bekreftet finansiell støtte 

 Sparebankstiftelsen/DNB    kr     300.000 

 Vestre Slidre kommune *)    kr     370.000 

Ansvarlig lån DNB      kr  1.600.000 

Stipulert årlig tilskudd fra driften **)   kr      150.000 

 

*)   Til dekning av rentekostnader på eksternt lån over 10 år 

**) Gjelder eventuelt overskytende etter dekning renter og avdrag på lån 


