
Protokoll fra  Årsmøte i Vinjevegen/Lauvåsen Løypemaskin SA.  
 
Tid: 18 august 2018 kl. 16.00 
Sted: Tryvangplassen 
 
Stor takk for bevertning av familien Tom Sollien. Kringle sponset av GRY på nærbutikken. 
 
 
Sakliste 
1. Konstituering 
1.1 Godkjenning av de stemmeberettigede. Antall hytter fremmøtt var 10, ingen fullmakter forelå. 
1.2 Godkjennelse av sakliste.  Saksliste ble godkjent 
1.3 Godkjennelse av innkallingen. Innkalling godkjent. 
1.4  Valg av dirigent. Odd-Erling Lange ble valgt som ordstyrer 
1.5 Valg av sekretær.  Jan Dybdahl ble valgt som sekretær. 
1.6 Valg av to til å underskrive protokollen. Lars Øiseth og Lars Ola Aunerud ble valgt til å signere 

protokoll 
 
2. Årsberetning 2017-2018.  Odd-Erling gikk i gjennom årsberetning på hovedpunkt nivå. Ingen 

innsigelser og årsberetningen ble vedtatt.  
3. Regnskap og balanse 2017-2018 (avvikende regnskapsår). Regnskapet ble gjennomgått. 

Årsresultat på kr 66 233. Det avsettes også i år midler til sparekonto for anskaffelse av ny maskin. 
Ingen merknader. Regnskap ble vedtatt. 

4. Budsjett 2018-2019. Budsjettet baserer seg på samme innbetaling som siste år dvs kr 265 000. 
Budsjettet ble vedtatt.  

5. Innkomne forslag 
5.1. Fra styret. Garasjebygg til løypemaskina.  
Styret har arbeidet med å få satt opp en garasje for maskina som erstatning for det midlertidige 
teltet. Det foreligger en skriftlig men ikke tinglyst tilsagn om tomt i tilknytning til Tryvangplassen 
fra tidligere grunneier Lindvik v/ advokat Just Finne. Dette skal være tatt med i kjøpskontrakten 
ifb med salg fra Lindvik til Cato Haugen som nå er ny grunneier. I ettertid har det imidlertid 
oppstått en diskusjon om gyldigheten av dette. Saken må derfor først bli avklart hva gjelder 
tomtespørsmål før styret går videre. Det foreligger både en skisse og prisoverslag for byggingen. 
Det forutsettes at arbeid gjøres på dugnad. Det opprettes en byggekomite, arbeides med 
finansiering og tomtespørsmål.  
 
Styret får fullmakt av årsmøtet til å arbeide videre med saken med sikte på bygging av garasje.   

 
6.Valg 
Følgende vare på valg: 
 
Joar Hagen, Styreleder,  
Berit Christensen, nestleder 
Jan Dybdahl, sekretær  
 
Samtlige ble gjenvalgt. 
 
6. Avslutning.  
Styret takker for fremmøte og interessante diskusjoner.  
med ønske om en like flott skisesong neste år. 
 



JoarHagen 
Styrets leder 
 
 
Jan Dybdahl                                Lars Øiseth                                                    Lars Ola Aunerud     
 Sekr.        


