Årsmelding 2015
Årsmøte lørdag den 19. mars 2016 kl. 15.00
Engene Fjellstue
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Til alle hytteeiere i Buvasstølan sti og løypelag

Buvatn, 8.. februar 2015.

Innkalling til årsmøte/sosialt samvær lørdag den 19. mars 2016, kl. 15.00
på Engene fjellstue.
Årsmøte avvikles sammen med Veilagets årsmøte som startet kl. 15.00.
Etter årsmøtene er ferdig, blir det enkel servering av kaffe og kaker.

Årsmøte skal behandle:

1. Årsmelding
2. Foreningens regnskap i revidert stand
3. Behandling av nye tiltak:
• Finansieringsplan for foreningen de nærmeste år
• Forslag til gjennomføring av Buvatn Brygge
• Utkast til avtale med Ivar Guttorm Lie ifm nytt serviceanlegg
• Mulig sammenslåing av BSLL og Nes Østmark sti og løypeforening fra 2017
• Evt forslag som kommer inn senest to uker før årsmøte
4. Fastsette kontingent – kr. 1000,- for 2017.
5. Vedta foreningens budsjett for 2016.
6. Valg
a) leder for et år
b) nestleder for to år
c) styremedlemmer som er på valg for 2 år
d) revisor
e) valgkomite på 3 personer
7. Utdeling av utmerkelsen Årets dugnadsperson.
8. Eventuelt

Andre forslag som ønskes behandlet på årsmøte, sendes styret senest to uker før møte.
Sendes på epost til post@buvatn.no, eller varsles til styreleder på mobil 41656001.

Styret vil lage saksfremlegg og legge de ut på nettsiden ca. 10 dager før Årsmøte, og vil også
sende varsel når det gjøres.
Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende inn til post@buvatn.no den epostadresse og
det mobil nr som medlemmet ønsker å motta informasjon fra foreningen på. Det vil spare
foreningen for kostnader og gi enda bedre informasjon.
Vennlig hilsen
Buvasstølan sti- og løypelag
Osmund Ueland
Styreleder
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1. Årsmelding/Årsberetning
Styret i BSLL takke alle medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere for stort
engasjement og et fantastisk samarbeid. Dette inspirerer til videre godt dugnadsarbeid!
Av nådde resultater etter sist årsmøte trekkes frem:
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

Nytt serviceanlegg er bygget mye raskere enn Årsmøte fikk presentert, og er nå
isolert og tatt i bruk. Blir gjort helt ferdig i løpet av våren. Økonomisk ramme holdes.

”Ny løypemaskin” med større motor, større bredde og mer komfort for løypekjørerne
er kjøpt inn og er på plass i serviceanlegget.
Eventyrløypa er ryddet i 4.5 m bredde og nivellert gjennom hoveddelen av Nes
Østmark. Der gjenstår en del nivelleringsarbeid gjennom Thoenmarka og Liemarka,
som tas til sommeren. Eventyrløypa kjører nå av BSLL mellom kommunegrensene på
vegne av de 4 foreningene i Nes Østmark. BSLL kjører nå også Tryteholrunden for
Nes Østmark sti og løypeforening.

Det har nylig lykkes foreningen å få gjennomslag for navnsetting og skilting av
Eventyrløypa gjennom Gol og til Hemsedal. Gjennom Nes Østmark og Flå er den
allerede skiltet. Eventyrløypa er nå 125 km lang og løypeprepareringen kan følges på
www.skisporet.no. Eventyrløypa presenteres nå som en av de tre hovedløypene i
Hallingdal sammen med Hallingdalsløypa Sør og Hallingdalsløypa Nord, og som alle
inngår markedsføringsprosjektet ”Langrenn i Hallingdal.”
Kart over stier og løyper i hele Nes Østmark er under produksjon, og fordeles til
samtlige hytter i Nes Østmark innen Påskeferien.

Vassfarstien er oppgradert, skiltet og offisielt åpnet 15. august. Videreføring til
Golsfjellet er i god fremdrift med start skilting til sommeren, og det blir søkt om
midler til skilting til Golsfjellet i løpet av våren. Mot Hønefoss tas tak i av ansvarlig
organisasjoner.
Fiskekonkurranse gjennomført i samarbeid med Nes Østmark fiskeforening
50 Andelsbrev solgt

Alle våre sponsorene har bekreftet at de vil videreføre samarbeidet for ytterligere to
år 2016 og 2017, og knyttes nå opp mot Nes Østmark.

Nes kommune har økt sitt tilskudd til Hallingdalsløypa og Eventyrløypa fra kr.
100.000 til 200.000 for kommende sesong. Dette er en stor milepel i samarbeidet
med Nes kommune og mellom Hallingdalsløypa Sør og Eventyrløypa. Nes Østmark sin
andel vil bli avklart før årsmøte.
Videreføring av avtale med Nes kommune om årlig tilskudd til ”Et løft for Nes
Østmark” i ytterligere tre år, ventes avklart i april.

Egen nettside for Nes Østmark i samarbeidet med naboforeninger ble ferdig til 15.
August. Se www.nesostmark.no
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•

•
•

Samarbeidet med Nesbyen turist- og næringsservice NTN, Nes kommune, næringsliv,
Gjensidigestiftelsen, DNT, med flere, er utviklet på en slik måte at disse ser på
arbeidet i Nes Østmark som et godt eksempel.

Hugarhaugrennet er under videreutvikling til inspirasjon for flere felles arrangement
på fjellet andre deler av året
Foreningen har også gjennom to av sponsorene bidratt til at 14 hytter i Nes Østmark
har boret etter vann hosten 2015.
---------------------------------------------------------------------------

Styret i foreningens har i 2015 bestått av Osmund Ueland (leder), Vigdis Skovdahl
(nestleder), Sjur Bidne (styremedlem), Tomas Hansen (styremedlem), Kai Hansen
(styremedlem ), Liv Marit Engene (styremedlem) og Erik Engebretsen (styremedlem). Fra
oktober 2014 har Astrid Brenna vært foreningens økonomiansvarlige med
betalingsfullmakt. Hun står også oppført som foreningens kontaktperson i
Brønnøysundregisteret, hvor foreningen er registrert.

Foreningens formål er å tilrettelegge stier og løyper, for hytteeiere og andre som ferdes i
Buvasstølsområdet, og tilstøtende områder. Foreningens viktigste oppgave er å sikre
utstrakt bruk av fjellet og legge til rette for trygge og sunne fjellopplevelser hele året, for
lokalsamfunnet, hytteeierne, deres familier, venner og andre. Spesiell vekt skal legges på å
få barn og unge til å bruke fjellet. Strategien som styret etablerte ved stiftelsen, har vært
førende for aktivitetene også i 2015, og ble oppdatert i mai 2015. Strategien ligger på
hjemmesiden www.buvatn.no. Den vil bli oppdatert etter Årsmøte 19. mars.

Foreningens ambisjonsnivå har gjennom året gradvis blitt satt høyere og høyere.
Arbeidet innenfor eget område har åpnet for mer helhetstenkning for hele Nes Østmark
og også nå hele østsiden av Hallingdal. Engasjementet har vært stort. Dette har gitt
mange konkrete resultater prosjektet ”Et løft for Nes Østmark” gjennomføres som
forutsatt.
Rundt 100 av til sammen 110 hytter har tegnet medlemskap, og i tillegg har hytteeiere
ved Langevatn og i Nes Østmark forøvrig meldt seg inn. Totalt er det registrert 107
medlemmer pr 15. februar 2016.
Dugnadsånd og engasjement
Det er gjennomført to store dugnader 23. mai og 3. oktober, der engasjerte hytteeiere i
svært stor grad har stilt opp. Det ble holdt maskindugnad 22. og 23 august. Stian Brenna,
Finn Arvid Skjellerud, Sjur Bidne, Tomas Hansen og Kristoffer Sørum jobba hele helga
med planering av Eventyrløypa og øvrig løypenett. Bernt Stuvebakken og Tølleiv
Skulason stilte gravemaskin til disposisjon for maskinkjørere som ikke stilte med egne
maskiner. Torodd Brenna deltok med motorsag og ryddet trasè.
Det er arbeidet mange dugnadstimer på å vedlikeholde stinettet, legge ut klopper, bygge
serviceanlegg og stikke og skilte skiløyper.

Buvasstølan sti- og løypelag | Haslevegen 11, 3550 Gol | tlf: 416 56 001 | www.buvatn.no | post@buvatn.no | orgnr: 912 352 757 | bank: 2351.74.43700

Løypekjøring/maskin
Sjur Bidne (leder), Nub Arild Østenfor , Torodd Brenna og Finn Arve Skjellerud.
Ansvar: all løypekjøring og tilhørende utstyr (herunder serviceanlegg)
Torodd Brenna tok sommeren på seg å være byggeleder for det nye
serviceanlegget, og har styrt det på en utmerket måte. Han har i den forbindelse
rapportert til styret, v/ styrets leder.
Torodd Brenna har også påtatt seg å være ansvarlig for kjøring av Eventyrløypa
for hele Nes Østmark.
HMS-ansvarlig Ole Henrik Lien Andersen

Merkegruppe
Liv Marit Engene (leder), Gro Gaustad Skulason, Knut Jørgen Syversen, Magne Maurset
og Lars Brattested
Ansvar 2015: Vedlikehold av stier, planlegge utlegging av klopper og vurdere nye stier.
Merkegruppa hadde eget seminar sammen med styret i november, hvor planer for
utvidelse av stinettet mot grensen til Gol, med tilhørende skilting ble lagt.

Ryddegruppe
Tomas Hansen (leder) Randi Skulason og Arve Sandbekk.
Ansvar: Arrangere dugnader for rydding av stier i forkant av merkegruppa, og rydding av
løyper foran neste sesong.

Hugarhaugrennet
Styret har enda ikke funnet ny leder til Hugarhaugrennet (leder). Jon Bråten ønsker også å
tre ut av komiteen, mens Guilome Lecrec har sagt seg villig til å delta videre.
Ansvar: Forberede og gjennomføre det årlige Hugarhaugrenne
Arrangementsgruppe
Svanhild Aalvik (leder), Birgit Engene, Marianne Flesland og Tove Klevjer.
Ansvar: Planlegge og gjennomføre festlige arrangement

Informasjon
Osmund Ueland, Frode Krogstad og Stein Erik Opheim.
Ansvar: Enkel og god informasjon til alle hytteeiere og andre interessenter om
foreningens aktiviteter og arbeid på Face book og hjemmesiden buvatn.no.

Komiteene rapporterer til styret, og styret har ansvaret for all økonomi. Styret vil i
samråd med komitelederne endre sammensetningen av komiteene etter behov.
Åpning av Vassfarstien 15. august
Skiltprosjektet i Nes Østmark sti- og løypeforening førte Vassfarstien fra
Langevatn til Fønhuskoia. 15. august ble dette feiret med offisiell åpning av
Vassfarstien av DNTs generalsekretær Nils Øveraas, hilsninger og servering av
lapper. Det var laget et fint program ved Fønhuskoia før hele 120 personer
deltok på fellesturen tilbake til Langevatn der det var servering med suppe etc.
Transport med to busser fra Nesbyen eller Langevatn til Fønhuskoia fungerte og
hele programmet gikk etter planen. En flott dag som ble gjennomført i et
fantastisk vær! Bjørnar Gilberg var prosjektleder for arrangementet.
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Åpen og aktiv kommunikasjon
Foreningen opprettet helt fra starten egen hjemmeside www.buvatn.no for å gi
hytteeierne informasjon om alt fra strategi med mål og handlinger, styrets arbeid,
dugnader og status I hovedarbeidet i foreningen. Facebooksiden brukes aktivt for å lette
dialogen med brukerne. Foreningen har nå 331 likere på Facebook, som er en økning på
110 det siste år. Det er satt ut webkameraer som viser værforholdene til enhver tid, men
slik at ingen blir filmet mot sin vilje.
Som et ledd i å bedre sikkerheten, søker foreningen å være en pådriver i arbeidet med
å forbedre mobildekning i området. Foreningen har fått god mediedekning i
Hallingdølen, artikkel i Fjell og Vidde og Hytta Vår.

Nyere løypemaskin
Styret gjorde 3. oktober slikt vedtak:
” Styret vedtok, med de gitte kommentarer, å skifte ut dagens løypemaskin med kraftigere
maskin tilbud fra Elverum kommune (den maskinen foreningen ønsket å kjøpe I 2014), innenfor
en kostnadsramme på kr. 600.000,-, forutsatt at en først får solgt dagens maskin til kr. 500.000,.”
Det lykkes styret å selge den tidligere maskinen til kr. 500.000,Samarbeidspartnere - næringsliv
Foreningen har knyttet til seg en stor gruppe samarbeidspartnere som ønsker å være med
å støtte arbeidet med Et løft for Nes Østmark. Samarbeidspartnerne presenteres på
foreningens nettside, på infotavler, kart som nå trykkes over Nes Østmark, og ellers
gjennom foreningens ulike formidlingskanaler.
Det er svært gledelig at alle bedrifter som har støttet oss de siste to år, nå har bekreftet at
de godkjenner forlengelse av sponsoravtalen med ytterligere to år.

Fellesskap og samarbeid
Forpliktende samarbeid er etablert med Nes Østmark sti & løypeforening, Liemarka Vel og
Thoenmarka hyttevelforening for å få til et løft for Nes Østmark med gjennomgangssti,
gjennomgangsløype, merking og skilting, rasteplass/parkeringsplass og anskaffelse av
nyere løypemaskin med mer.

Det er etablert et godt samarbeid med Nes kommune, Nes Østmark fiskeforening, Nesbyen
turist- og Næringsservice, DNT Drammen og omegn. Det er innledet samarbeid med
Søråsen løypelag (Gol) og Vassfarfjellet Løypelag (Flå). Godt samarbeid har vært en
prioritert oppgave, og en viktig premiss for utviklingen.
Sti- og løypenettet – overnattingshytte

Leie av hytte på Bekkjeseth som overnattingssted mellom Fønhus koia og Gol søkes
avklart nå til sommeren. Slik avklaring er viktig for Søråsen Løpelag sin skilting. Slik
hytte vil å så fall bli en ubetjent DNT- hytte.

Styret er enige i at det å lykkes med ”Et løft for Nes Østmark” innebære skilting over hele
Nes Østmark til BSLL standard, Eventyrløype i full bredde og nivellert med maskin, og
oppgradert Vassfarsti, alt ferdig i 2016.
Styret arbeider for at alle hytteeierne skal være medlemmer av foreningen, slik at alle
bidrar til fellesskapet , og slik at dette også blir et positivt kjennetegn som sterkt bidrar
til å få eksterne økonomiske bidrag.
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Hugarhaugrennet, som første gang ble arrangert i 1961, gir foreningen en fin historie, og
videreføres som foreningens årlig hovedarrangement.
Fiskekonkurranse ble arrangert sesongen 2015 i samarbeid med Nes Østmark
fiskeforening. Konkurransen gikk over helesesongen med innmelding av vekt og bilder.

1. Lars Krangnes, Andersentjern, 1400g ørret, 50cm lang, tatt på sluk: fiskeutstyr for
kr.2000,2. Ragnhild Olsson, Haugatjern, 1300g ørret, 48cm lang, tatt på sluk: fiskeutstyr for
kr.1000,3. Stein Erik Opheim, Buvatn, 515g ørret, 40cm lang, tatt på sølvkroken sluk: fiskeutstyr
for kr. 500,-

Års kalender 2016:
Årsmøte Engene Fjellstue: 19. mars kl. 15.00 (sammen med Veglaget)
Åpning av Eventyrløypa: Skjærtorsdag 24. mars Kl.12.00
Loddsalg for Hugarhaugrennet med kaffe og vafler Engene Fjellstue : Skjærtorsdag 24. mars
ettermiddag frem til kl. 18.00
Hugarhaugrennet: 26. mars kl. 10.00
Dugnad med etterfølgende åpningsfest for nytt serviceanlegg: lørdag 11. juni kl.10.00
Maskin dugnad utestående nivellering av løyper: avtales senere

Styret er tilfreds med utviklingen i foreningen. Det er et betydelig arbeid som er lagt ned i
foreningens etableringsperiode av mange ildsjeler blant hytteeierne, i de ulike komiteer
og i styret. Styret ser det som naturlig at der nå I 2016 og 2017 foretas endringer I
komiteene og i styret, slik at arbeidsbelastningen fordeles best mulig, og fornyelse skjer.
Buvatn, 24. februar 2016.
Osmund Ueland
styreleder
Kai Hansen
Forslag til vedtak:

Tomas Hansen

Vigdis Skovdahl
nestleder
Sjur Bidne

Erik Engebretsen

Liv Marit Engene

Årsmøte tok Årsberetning for Buvasstølan sti og løypelag 2015 til etterretning.
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2. Foreningens regnskap i revidert stand
Økonomisk regnskap 2015 - Buvasstølan sti og løypelag
Beholdning 01.01.2015
Andelsbrev
Sponsing 2015 fra næringslivet
Medlemskontingent 2015
Medlemskontingent 2016 (85% betalte før 31.12)
Opplev Nes Østmark - tilskudd fra fylkeskommunen
Løft for Nes Østmark - tilskudd fra Nes kommune
Serviceanlegg
Vassfarstien
Skilt
Data/EDB kostnader
Andel tilskudd løypekj. til Thoenmarka / Liemarka
Kontorrekvisita/porto
Gaver
Skilt til Hugarhaugrennet
Hugarhaugrennet - premier/gev./lodd
Hugarhaugrennet - overskudd
Løypekjøring
Løypemaskin - fornyelse og salg
Drift av løypemaskin (forsikring - rep.)
Tilskudd fra Nes kommune (løypekjøring)
Løypekjøring 2015 for Nes Østmark sti og løypefor.
Nesbyen og Hedalen veglag - tilskudd til P-plass
Markedsføringsbidrag - NTN
Buvatn Brygge - illustrasjon
Renter
Gebyr
Beholdning pr. 31.12.2015

Utgifter

36.584,49
326.990,68
151.514,31
13.887,50
18.275,00
25.000,00
5.155,00
2.376,50
931,00
7.556,00
18.000,00
662.500,00
12.573,00
3125,00
2.500,00

Inntekter

123.000,00
70.000,00
106.750,00
91.000,00
25.000,00
75.0000,00

Beholdning
54.878,22

160.000,00

11.374,00

500.000,00
846,00
44.500,00
25.000,00
5000,00

2.467,76
80,00
1.287.048,48 1.239.937,76

Saldo brukskonto.
4.997,58
Saldo toppsparkonto. 2.770,17
Regnskapet er revidert av Fanny Seppola
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54.878,22
7.767,75

Kommentarer og noter til regnskapet:
1. Driften av foreningen i 2015 er gjennomført til lavere kostnader enn forutsatt, og
takket være stor dugnadsinnsats, bidrag fra kommune og næringsliv, og positive
medlemmer, har foreningen klart å gjøre store investeringer i 2015 uten å ta opp
lån.
2. Medlemmene er blitt anmodet om å betale inn kontingent for 2016 i desember for å
sikre likviditet i forbindelse med forsert ferdigstillelse av Serviceanlegget. 85 % har
gjort dette.
3. Prosjektet ”Opplev Nes Østmark” som fikk støtte på kr 25.000,- fra Buskerud
fylkeskommune i Friluftlivets år, lot seg ikke gjennomføre i 2015 grunnet høyt
aktivitetsnivå og sykdom. Beløpet er derav tilbakebetalt i 2016.
4. I budsjett for 2015 var det ikke tatt hensyn til fornyelse av løypemaskin og det var
bare forutsatt en forsiktig start på Serviceanlegget med bunnplate og mur. Den store
dugnadsinnsatsen og alle andre økonomiske bidrag, gjorde det mulig å forsere til
tett bygg før sesongstart. Dette for å ta best mulig vare på fornyet løypemaskin og
løypekjørerne.
5. I kjøpet av nyere løypemaskin er det betalt 132.500,00 i mva , og det vil til høsten bli
søkt Lotteritilsynet om refusjon av 80 % av dette beløp. Beløpet kommer til
utbetaling i desember, og vil gå inn på foreningens konto for fornyelse av
løypemaskin.
6. Sparebankstiftelsen 1 Hallingdal har gitt tilskudd på kr. 30.000,- til prosjektet
Buvatn Brygge under forutsetning av at prosjektet gjennomføres. Beløpet er ikke
mottatt og ikke inntektsført.
7. Tilskudd fra Nes kommune til ”Et løft for Nes Østmark” og Løypekjøring skal også
bidra til å dekke kapitalkostnader med fornyelse av løypemaskin og etablering av
serviceanlegg.

Styret ved:
Osmund Ueland
Styreleder
Kai Hansen

Buvatn, 24.februar 2016
Vigdis Skovdahl
Nestleder

Liv Marit Engene

Erik Engebretsen

Sjur Bidne

Tomas Hansen

Forslag til vedtak:
Styret godkjente Årsregnskapet 2015 for Buvasstølan sti- og løypelag
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3. Behandling av nye tiltak:
3.1 Finansieringsplan for foreningen de nærmeste år . Styret foreslår følgende
prinsipper for finansieringen av BSLL i 2016, 2017 og 2018:
a) Serviceanlegget fullfinansieres gjennom midler som nå kommer inn fra
medlemskontingent 2016, salg av andelsbrev frem til og med åpningen av anlegget i
juni, og tilskudd fra kommunene nå i 2016 knyttet til prosjektet ”Et løft for Nes
Østmark”.
b) Buvatn Brygge finansieres i kombinert med evt tilgjengelige midler etter at
serviceanlegget er fullfinansiert, allerede gitt tilskudd fra Sparebanstiftelsen1
Hallingdal, kr. 30.000,- egne midler begrenset oppad til kr. 60.000,- og mulig tilskudd
fra DNB Sparebankstiftelsen, hvor det er søkt midler 1. februar 2016.
c)
c)Kapitalt til fornyelse av løypemaskin opparbeides ved at momsrefusjonen fra kjøp av
siste maskin settes på investeringskonto, og øremerkes avskrivning/fornyelse av
løypemaskin. Videre tas det kr. 50.000,- hvert år fra betalt medlemskontingent I
februar og settes på samme investeringskonto. Når så fornyelse av løypemaskin er
aktuell lages egen invitasjon til medlemmer og andre til å bidra med kjøp av
Andelsbrev. Noe av tilskuddet fra Nes kommune kommende år til ”Et løft for Nes
Østmark” og kjøring av Eventyrløypa, settes også på investeringskonto.
c) Andre prosjekt finansieres gjennom søknader til de som lyser ut midler til ulike
formål, og den kapital som kommer inn gjennom avtaler med næringslivet
Forslag til vedtak:
Styret sluttet seg til styrets forslag til finansiering av foreningen i 2016, 2017 og
2018.
3.2Forslag til gjennomføring av Buvatn Brygge. Styret har ut fra innspill fra
medlemmer fått tegnet opp forslag til etablering av badeplass i Buvatn, kalt Buvatn
Brygge. Se vedlagte illustrasjon Vedlegg 1. Styret har vært i kontakt med grunneierne
om tillatelse, og begge stiller seg positive. Prosjektet er også presentert for
kommunen, men søknad om tillatelse er ikke sendt. Slik søknad planlegges sendt
etter at Årsmøte har drøftet saken og gitt sin tilslutning til tiltaket. Området trenger
opprydding, og en badeplass også lagt til rette for funksjonshemmede, vil kunne bli et
fint tilbud. Båter/kanoer for lån vil også kunne bli en del av prosjektet. Ut fra
tilgjengelige midler vil det kunne være mulig å gjøre en del av grunnarbeidet allerede
til sommeren, og så vil graden av ekstern finansiering bestemme videre fremdrift.
Forslag til vedtak:
Styret gir sin tilslutning til at prosjektet Buvatn Brygge realiseres etter de føringer
styret har gitt.
3.3 Utkast til avtale med Ivar Guttorm Lie ifm nytt serviceanlegg. Styret har
forhandlet frem en avtale med Ivar Guttorm Lie rundt tilgang til tomten for det nye
serviceanlegget. Lie er opptatt av at bygget må brukes til formålet i all tid fremover.
Skulle behovet i fremtiden endre seg, så har det vært lagt vekt på å avtale hvordan en
avhendelse skal kunne skje. Det er også gitt åpning for at BSLL kan kjøpe tomten, om
kommunen tillater det. Det er brukt noe juridisk bistand i saken. Styret ønsker at
Årsmøte skal være kjent med avtalen og gi sin tilslutning til den. Slik avtalen ligger nå
i Vedlegg 2, er den godkjent av styret og Ivar Guttorm Lie.
Forslag til vedtak:
Styret tok utkast til avtale med Ivar Guttorm Lie til etterretning.
3.4 Mulig sammenslåing av BSLL og Nes Østmark sti og løypeforening fra 2017.
Samarbeidet mellom BSLL og Nes Østmark sti og løypeforening har bare utviklet seg
positivt. Flere hytter fra vår naboforening grenser nært opp til oss, og betaler også
medlemskontingent til BSLL og kjøper Andelsbrev.
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BSLL kjører også Tryteholrunden for
Nes Østmark stil og løypeforening. Avstandene er ikke store, og administrering av en
forening krever sitt. Samarbeidet med de øvrige foreningen i Nes Østmark er også
positivt, men avstandene mye større. Årsmøtene i de to foreningene oppfordres nå til
å vurdere om disse to foreningene mest hensiktsmessig bør bli en forening. Der
synes å være positive holdninger til dette fra begge sider, men saken har ikke vært
vurdert grundig. Styret ønsker at Årsmøte drøfter dette og gir noen føringer til
styrets videre arbeid på området.
Forslag til vedtak:
Årsmøte ser gjerne at Nes Østmark sti og løypeforening og Buvasstølan sti og
løypelag kan bli en forening, og ber styret arbeide videre med dette, og evt legge frem
konkret forslag på neste årsmøte.
3.5 Evt forslag som kommer inn senest to uker før årsmøte
4. Fastsette kontingent – kr. 1000,- for 2017.
Styret foreslår å opprettholde kr. 1000,- som kontingent for 2017.
For å «redde» foreningenes dårlige likviditet pga. forsering av servicebygget,
ble det før jul sendt ut brev om raskere innbetaling av kontingenten i 2016.
Svært mange betalte inn før ordinær frist og flere kjøpte andelsbrev.
Foreningen har tilbakelagt store investeringer , og har ikke gjeld. Styret finner
det derfor forsvarlig å fortsette med kontingent på det nivå den har vært fra
2014.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet fastsatte kontingenten til kr. 1000 for 2017 i samsvar med styrets forslag.
Kontingenten betales innen 15. februar 2017.
5. Budsjett 2015
Styret foreslår følgende driftsbudsjett for BSLL I 2016:
Utgifter:
Drift av løypemaskin
Premier skirenn
Egenandel skilt
Nettsider/informasjon
Porto/kopiering/kontorrekvisita
Sittebenker/bord
Brøyting av parkering ved Langevatnsbekken
Løypekjøring
Avsetning til investeringer
Sum utgifter
Inntekter:
Medlemskontingent, 110 medlemmer à kr. 1000,-‐
Tilskudd fra Nes kommune
Tilskudd fra Nes Østmark sti-‐ og løypeforening
Overskudd skirenn/loddsalg
Sum inntekter
Overskudd

40.000,00
8.000,00
10.000,00
16.000,00
10.000,00
4.000,00
5000,00
30.000,00
50.000,00
173.000,00

kr. 110.000,00
kr 50.000,00
kr 20.000,00
kr. 5.000,00
kr.185.000,00
kr. 12.000,00
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Investeringer
Investeringer i 2016 vil være:
a) Fullføring av Serviceanlegget
kr. 180.000,b) Oppstart/realisering Buvatn Brygge kr. 60.000,c) Materialer til å gjøre ferdig løypenett kr. 30.000,
kr. 270.000,-

Styrets mener det årlig må gjøres avsetninger til anskaffelse av nyere
løypemaskin, og at slik fornyelse kan være aktuell tidligst i 2018.

Investeringsbehovet foreslås finansiert slik:
a) Beholdning 1.01.2016,
kr 7.000,b) Utestående årskontingenter
kr. 15.000,c) Avsetning fra årets budsjett
kr. 50.000,-‐
kr 95.000,d) Sponsorinntekter
e) Støtte fra kommune
kr 50.000,f) Salg av Andelsbrev frem til 11.6 kr. 30.000,g) Tilskudd fra Sparebankstiftelsen
1 Hallingdal
kr 30.000,Bidrag
kr. 277.000,Midlene på investeringskonto inngår ikke i foreningens driftsbudsjett.

Ut fra ovennevnte og realistisk mva refusjon på størrelsesorden kr. 100.000,- i
desember, skulle foreningen ved årets slutt sitte med kr. 100.000,- i kontanter,
og betydelige verdier i løypemaskin og nytt serviceanlegg.

Forslag til vedtak:
Årsmøte godkjenner foreningens budsjett for 2016. Slik styret har presentert.
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6. Valg
a) leder for et år
b) nestleder for to år
c) styremedlemmer som er på valg for 2 år
d) revisor
e) valgkomite på 3 personer

Valgkomiteen bestående av Geir Sandandbråten, Leif A. Lie og Torodd Brenna
(leder) vil legge frem forslag til valg av styre i selve årsmøte.
Årsmøte må velg valgkomite.
Forslag til vedtak:
a) Som leder for et år velges

b) Som nestleder for to år velges

c) Som styremedlemmer for to år ble valgt

d) Til å gjennomgå foreningens regnskap for 2015 velges
Fanny Seppola 3540 Nesbyen
e) Som valgkomite på 3 personer velges for et år:
7. Utdeling av utmerkelsen Årets dugnadsperson.
Styret har funnet det riktig at det for 2015 bør gis en oppmerksomhet til en person
som gjennom året har gjort en betydelig dugnadsinnsats for foreningen. Dette blir
presentert i selve årsmøte.

8. Eventuelt

Vedlegg 1: Illustrasjon av prosjektet Buvatn Brygge
Vedlegg 2: Utkast til avtale mellom BSLL og Ivar Guttorm Lie ifm nytt serviceanlegg
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