Postadresse: Postboks 21, 4747 Valle
Org. nr.: 937 893 922 MVA
Bank: 2890.12.77755
__________________________________________________________________________________

Dato: 14.11.2018
Sted: Valle Kommunehus
Ordstyrer: Stein Skaar
Skriver: Hege T. Rygnestad
Signere protokoll: Tor D. Lunden og Steinar Åsan.

Årsmelding
•
•

•

Gjennomgang av årsmelding (vedlegg)
Konklusjon av årsmelding
➢ Årsmeldinga burde vært for to år pga manglene årsmelding i fjor.
➢ Årsmøtet bør holdes ihht statuttene innen september eller senest i høstferien. Vi bør
legge til rette for at flest mulig hyttefolk kan delta på årsmøtet.
➢ Årsmelding for 2018/19 burde vært med for å få med endringer i styret og
tilpasninger/planer for sesongen som kommer.
Møtet velger å se framover og godkjente årsmeldinga

Reiknskap
•

Møtet godkjenner reiknskapet

Evaluering av sesongen 2017/18
•
•
•
•
•

•

Erlend Magnussen tok på seg for mye jobb og engasjerte etterhvert Torleiv Løyland.
Manglende deler til løypemaskinen førte til stopp i løypekjøringen.
Dette førte til misfornøyde skiløpere og mange spørsmål rundt løypekjøringen.
Det er vanskelig å få tak i en som kan kjøre løyper gjennom sesongen.
Forslag til løsninger på denne utfordringen:
➢ Leie inn entreprenør
➢ Torleiv Løyland evt med noen andre under opplæring.
➢ Kan Valle Kommune bidra med noe?
➢ Kan vi bruke NAV?
Torleiv Løyland (tilstede på møtet) sier seg villig til å kjøre om ikke styret kan finne noen
andre denne sesongen.

Valg
•
•
•
•

Stein Skaar trakk seg som leder for løypelaget med takk fra flere for sin store innsats.
➢ Karl Sigurd Fredriksen valgt som ny leder etter benkeforslag.
Tor Gunnar Hovet trakk seg som representant for Rygnestad.
➢ Hege T. Rygnestad ble ny representant for Rygnestad.
Ånund H. Flateland sitter ett år til, som representant for Flateland
Tor D. Lunden sitter ett år til.

[Skriv her]
•

[Skriv her]
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Erling Sagneskar møtte for Valle IL, der Jon Olav Rysstad (ikke tilstede) sto oppført som
representant. Iflg statutter skal idrettslaget ha representant. (Etter møtet sier Rysstad til ny
leder at idrettslaget er ute av styret, men Sagneskard vil undersøke med lagets leder om en
løsning. Styret ønsker sterkt at laget deltar.)

Underskrift
Dato:

Dato:

Tor D. Lunden

Steinar Åsan
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