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 NES NORDMARK FRILUFTSLAG  
 
Årsmøte 2.april (skjærtorsdag) 2015, kl.1000 i Nes Fjellkirke 
  
Referat; 
Det ble registrert 25 fremmøtte. 
 
Agenda; 
1) Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 
 
Til møte leder ble valgt; Ole Jonny Brattum 
Til referent ble valgt; Per Gjestvang 
Til å underskrive protokollen ble valgt; Bjørn Holm og Stein Eikeland 

 
2) Merknader til innkallingen. 
Det var ingen innsigelser til møte innkallingen, og møtet ble erklært som lovlig innkalt i.h.t 
vedtektene. 

 
3) ÅRSBERETNING FOREGÅENDE ÅR  
Styrets sekretær leste opp årsberetningen for 2014. 
Kommentarer; 
 

- Bjørn Holm mente det var unødvendig å lese årsberetningen i sin helhet, da denne 
tidligere er bekjentgjort.  Styret tar dette til etterretning. 

 
Styrets sammensetning for 2014 har vært: 
Olav Høva Næss Formann 
Per Gjestvang  Sekretær 
Jens Otta Bache  Styremedlem 
Marit Haug  Styremedlem 
Terje Laurendz Styremedlem 
Ragnar Bang  Varamedlem 
Martin B. Ahlbæk Varamedlem 
Valgkomite: 
Dorte Rasmussen Leder valgkomite 
Erik Bråthen  Medlem valgkomite 
Gerd Jorde  Medlem valgkomite 
 
Helge Ludvigsen Revisor 

 
4) Regnskap foregående år. 
Regnskapet ble i sin helhet gjennomgått og opplest av Nils Gudbrandsplass.  
Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 
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Revisjons beretningen blir i etterkant av årsmøtet lagt ut på hjemmesiden.  
 
5) Status inneværende år.  
Per Hajem savnet enkelt budsjett for kommende sesong.  Styret fikk i oppgave å se på dette 
for kommende sesong. 
Nils Gudbrandsplass redegjorde for status innbetalinger.   Status var totale innbetalinger på 
kr 483 000,-.  
Antall medlems innbetalinger er økende (fra 359 stk.  i 2011 til årets antall som er 400 hittil). 
Nils redegjorde også for den økonomiske godtgjørelsen til våre løype kjørere, og fordelings 
nøkkelen som her blir benyttet. 
På spørsmål om laget nå ville benytte seg noe av egenkapitalen eller om vi ville gå i balanse, 
så var svaret fra Nils at det så ut til at laget måtte benytte seg litt av E.K.  Litt usikkert hvor 
mye da medlems innbetalingene skjer gjennom hele året. 
Erik Bråten ønsket «Status medlems innbetalinger» medtatt i årsberetningen.   
Frode Mehland tok opp nødvendigheten av å ha sporingsenhet på løypemaskinene.  Gerd 
Jorde spurte om Ranten trengte to sporingsenheter og om man kunne redusere kostnadene 
ved å inneha bare en sporingsenhet.  Leder Olav Høva Næss redegjorde for reduserte 
kostnader på sporingsenhetene kommende sesong (til ca. 18 000,-. Fra dagens ca. kr 23000,-
.).  Næss redegjorde også for at vi beholder sporingsenheter på løypemaskinene da det er 
mange gode tilbakemeldinger på dette fra medlemmer.  
 
6) Forslag til nye vedtekter. 
Ordstyrer ledet oss gjennom ett godt gjennomarbeidet forslag til reviderte vedtekter. 
Ole Jonny Brattum hadde laget forslag til reviderte vedtekter.  Paragraf for paragraf ble 
gjennomgått, og det ble stemt over revideringer pr paragraf. 
 
Reviderte vedtekter legges ut på hjemmesiden vår. 
 
7) Innmeldte saker 
Det var ingen innmeldte saker. 

 
8) Fastsettelse av arbeidsplaner og medlemskontingent for kommende år. 
Styrets leder Olav Høva Næss tok årsmøtet gjennom arbeidsplanene for kommende sesong. 
 
Kommentarer; 
Sommer aktiviteter; 
Dato for årets sommer dugnad ble satt til 6 juni.  Sted bekjentgjøres siden. 
Øvrige arbeidsplaner; se innkallingen. 
 
Vinter aktiviteter; 

- Såtenatt runden ønskes tilbake som primærløype.  Det reduseres mulig noe på løype 
kjøring til toppen av Dyna i perioder med mye vind.  Reduserte midler her overføres i 
så fall til  Såtenatt runden.  Styret ser på forslaget for kommende sesong. 

Øvrige arbeidsplaner; se innkallingen 
 
Medlemskontingenten; 
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Det ble diskutert en økning til 1500,- / år.   
 
Medlemskontingenten ble vedtatt til dagens kr 1200,-. pr. år. 
 
9) Valg av styre, leder og valgkomite. 
 
Olav Høva Næss Formann   Ikke på valg (2014-2016) 
Per Gjestvang  Sekretær   Ikke på valg (2014-2016) 
Jens Otta Bache  Styremedlem   På valg         (2013-2015) 
Marit Haug  Styremedlem   På valg          (2013-2015) 
Terje Laurendz Styremedlem   På valg          (2013-2015) 
Ragnar Bang  Varamedlem   Ikke på valg (2014-2016) 
Martin Ahlbæk Varamedlem   På valg          (2013-2015) 
 
Inn i styre ble valgt; 
Ingeborg Vold 
Einar Bugge-Marth 
Marit Haug tok gjenvalg 
Terje Laurendz tok gjenvalg 
 
Inn i valgkomite ble valgt; 
Martin B. Ahlbæk 
 
Nytt styre ble da slik; 
Olav Høva Næss Formann  2014-2016 
Per Gjestvang  Sekretær  2014-2016 
Ingeborg Vold  Styremedlem  2015-2017 
Marit Haug  Styremedlem  2015-2017 
Terje Laurendz Styremedlem  2015-2017 
Ragnar Bang  Varamedlem  2014-2016 
Einar Bugge-Marth Varamedlem  2015-2017 
Valgkomite: 
Erik Bråthen  Leder valgkomite 2013-2016 
Gerd Jorde  Medlem valgkomite 2014-2017 
Martin B. Ahlbæk Medlem valgkomite 2015-2018 
Revisor; 
Helge Ludvigsen    2014-2016   
 
Referent; Per Gjestvang, sekretær 
 
Underskrift; 
Bjørn Holm   
 
Stein Eikeland 
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