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                       PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2017      
                                      I TYNSET TURLAG 
                          (avholdt 15.03.2017 i Frivilligsentralen) 
 
Tilstede fra styret : 
              Bernt R. Hansen                  Leder 
                  Magnar Often                                      Løypeansvarlig 
                  Bjørg Røsteggen Brændvang         Økonomiansvarlig 
                  Svein Harald Telneset                          Sekretær 
 
Forfall:    Grete Steihaug    Ansv. 10 på topp/5 på topp 
 
Fra stifadder-komiteen : 
                  Tore Stubbe  
   
Løypemaskinkjørere:    
                  Jonny Dalbakk 
 
Medlemmer ellers: 
                 10 personer 
 
Totalt møtte 16 personer 
 
Sak 1  INNKALLING 
Årsmøtet var omtalt i Østlendingen, Arbeidets Rett og på nettet. 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen godkjennes. 
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Sak 2  VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR 
 
Vedtak: 
 
Møteleder:  Bernt  R. Hansen 
 
Sekretær:  Svein Harald Telneset 
 
Sak 3    ÅRSMELDING 
Årsmeldingen ble delt ut, gjennomgått og kommentert av lederen. Det var pr 
01.01.2017 310 familiemedlemskap og 242 enkeltmedlemskap, totalt 552. 
87 av medlemskapene har adresse utenfor Tynset kommune.  Selv om      
antall medlemmer har økt noe i det siste året ønsker Tynset turlag fremdeles å få 
flere medlemmer. Det er mange som benytter seg av turlagets tilbud 
både sommer og vinter, og medlemmene er de som sørger for den   
økonomiske basisen for turlaget.  Denne høsten kom snøen tidlig, noe som igjen 
førte til mye ryddeinnsats da mange trær la seg innover løypene. 
Tidlig snø har gitt flotte forhold og fine løyper i hele vinter. Medlemmene våre 
takker for god innsats av våre løypekjørere. 
 
Ti på topp og Fem på topp har hatt stor økning i antall kjøpte kort.  
Medlemmer ønsker seg at det blir satt fokus på resten av tilbudet til 
Turlaget, ikke bare løyper og ski. 
 
Vedtak: 
 
Årsmeldingen ble godkjent 
 
Sak 4  REGNSKAP/ BUDSJETT 
Leder/kasserer gjennomgikk og kommenterte regnskapet. Økonomien 
i turlaget er relativt god. De største utgiftene er i hovedsak knyttet til 
drift av løpemaskin og avskriving av denne. Den største inntektskilden 
vår er medlemskontingenten. Derfor jobbes det for å få nye medlemmer.  
Regnskapet for 2016 viser et underskudd på Kr 125 932. Regnskapsførte 
avskrivninger er på kr 97 200. Turlaget hadde pr. 31.12.2016 kr. 583 202 på  
bankkonto. Økonomien i turlaget er bedre enn det regnskapet viser, da 
tilskudd for prosjekter ikke er utbetalt. 
Leder la fram et forslag om at turlaget bør vurdere å kjøpe en snøscooter til, i 
tillegg til den ene vi allerede har. Dette kan på sikt bidra til bedre sikkerhet og 
lavere kostnader til løypekjøring. 
Budsjettet ble gjennomgått og kommentert. 
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Vedtak:  
     
Regnskapet og budsjettet ble godkjent. 
 
Sak 5  ARBEIDSPROGRAM 
Sesongprogrammet for 2017 er arbeidsprogrammet. 
Jobbing for nye medlemmer øker inntektene og tilbudene. 
Fronte alle aktiviteter sommer, som vinter. Anskaffelse av en scooter til, 
vil øke sikkerheten og dempe utgiftene for maskinkjøring. 
 
Sak 6  VEDTEKTSENDRINGER 
I gjeldende vedtekter står det at årsmøtet skal holdes innen 31. januar 
påfølgende år. Styret foreslo å endre denne formuleringen til 31. mars 
påfølgende år. Årsmøtet hadde ingen innvendinger mot dette. 
 
Vedtak: 
Årsmøtet holdes innen 31.03 påfølgende år. 
 
For tre år siden valgte Tynset turlag å slutte å velge revisorer, da dette i 
utgangspunktet ikke er nødvendig for denne typer organisasjoner så lenge 
regnskapet føres av en autorisert regnskapsfører. Nå er det imidlertid sånn at 
myndighetene krever revisorgodkjent regnskap når det skal søkes om moms-
kompensasjon. Styret foreslo derfor at det igjen skal velges revisorer på 
årsmøtene. I setningen i vedtektene som nevner hvilke valg som må 
gjennomføres foreslo derfor styret å gjeninnføre valg av to revisorer, slik at 
denne setningen da blir: 
 
Valg på: leder, 2 eller 3 styremedlemmer, 2 varamenn til styret, 2 revisorer og 
og en valgkomite på 3 medlemmer. 
 
Vedtak: 
Styrets forslag om å gjeninnføre valg av revisorer ble vedtatt. 
 
Sak 7 VALG 
Leder i valgkomiteen May Solveig Barmoen la fram valgkomiteens forslag. 
 
Følgende valg ble gjort: 
 
Styret:       
Bernt Robert Hansen                  Ble gjenvalgt som leder 

(på valg til styret i 2019) 
Magnar Often                                    (på valg i 2018) 
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Bjørg Røsteggen Brændvang                  (på valg 2018) 
 
Hans Jacob Tronshaug        NY (på valg 2019) 
 
Svein Harald Telneset                  (på valg 2018) 
 
Varamedlemmer til styret: 
Øyvor Oldertrøen                                                     (på valg i 2018) 
 
Arne Sandbakken                 Ble gjenvalgt (på valg i 2019) 
 
Styringsgruppe til stifadder-prosjektet: 
Tore Stubbe, leder                                      (på valg i 2018) 
 
Kristin Siksjø             Ble gjenvalgt (på valg i 2019) 
                           
Sigrunn Jordet                  NY (på valg i 2019)   
 
Revisorer:   
Hans Olaf Often                                   NY (på valg i 2019) 
 
Håkon Fiskvik                                           NY (på valg i 2018) 
 
Valgkomite: 
Trond Kletvang                                   Leder, gjenstående 1 år 
 
Karl Seim                                                      (på valg i 2019) 
 
Dag Grue                     NY (på valg i 2020) 
 
Årsmøtet hevet 
Etter at alle årsmøtesakene var behandlet ble det til slutt trukket vinnere av ulike 
gevinster blant de av medlemmene som hadde deltatt i Ti på Topp og 5 på topp i 
2016. 
 
Tynset, 15.03.2017 
 
 
Bernt Robert Hansen                                          Svein Harald Telneset 
Leder                                                                      Sekretær 

   


