Årsmelding 2021
med saksunderlag til årsmøte 14.04.2022 kl. 11.30 på
Engene fjellstue

Alle foto denne siden: Ingebjørg Skulason
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Til alle medlemmer i Buvasstølan sti- og løypelag

Buvatn, 17.03.2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE torsdag 14.april 2022 kl 11.30 på Engene Fjellstue.
Årsmøtet avvikles sammen med Veilagets årsmøte som starter kl. 11.00.
Årsmøtet skal:
1. Behandle foreningens årsmelding
2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta foreningens budsjett
6. Valg:
- Styreleder velges for ett år
- Nestleder og nye styremedlemmer velges for to år
- Revisor velges for ett år
- Valgkomite på tre personer velges for to år
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret senest to uker før møtet. Forslag sendes
på epost til post@buvatn.no, eller varsles til sekretær på e-post randi.flesland@outlook.com eller
styreleder på mobil 90734767.
Styret vil lage saksfremlegg og legge dette ut på hjemmesiden vår www.buvatn.no senest én uke før
Årsmøtet. Informasjon legges også ut på Facebook. Sakspapirer blir ikke sendt ut pr. post.
Etter møtet vil det bli anledning til å diskutere saker som kommer opp på Årsmøtet, men som ikke er
meldt inn på forhånd iht vedtektene. Dette er nyttig for styrets videre arbeid.

Vi satser i år på at Årsmøtet holdes fysisk og inne, og gleder oss!
Det vil bli påmelding til Hugarhaugrennet, salg av lodder – og hvem vet om det også
selges vafler eller annet . Mer info kommer!!!
Vennlig hilsen
Buvasstølan sti- og løypelag
Tomas Hansén
Styreleder `
Støtt oss gjerne:
Vil du gi oss din grasrotandel i Norsk Tipping? Det gjør du ved å sende en SMS
"Grasrotandelen 912352757" til 60000.
Eller VIPPS til 113597.

3

Foreningens årsmelding 2021
Styret i BSLL takker alle medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere for stort engasjement og
godt samarbeid også i 2021. Det har også i 2021, til tross for korona pandemi og mange restriksjoner
vært gjort et stort dugnadsarbeid for å drifte det vi sammen har bygget opp gjennom de siste 7
årene.
Foreningen har i dag ca. 100 betalende medlemmer.

Styreleders hilsen
Kjære alle medlemmer!
Vi har nå lagt bak oss to veldig spesielle år hvor det unormale har blitt normalen. Forhåpentligvis er
vi nå godt på vei til å tilbakestille samfunnet når vi tenker på pandemiscenariet som har tynget oss
alle. Dessverre opplever vi en verden som beveger seg i det som etter vår standard er feil retning!
Da er det godt å ha vårt lille «samfunn» her i Nes Østmark som ligger her og er et fredelig
ferieparadis for oss alle!
Jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle for den positive innstillingen dere viser og ikke minst
alle de hyggelige sammenkomstene vi har hatt også gjennom pandemitiden! Jeg tenker da spesielt
på dugnadene som har gått sin gang med svært godt oppmøte og trivelige stunder utendørs!
På vegne av styret håper vi nå at vi går inn i noen fine år, med engasjement og videreutvikling av det
vi har skapt sammen. Noen uromomenter lusker i sivet avhengig av hvordan man føler på det. Jeg
tenker da på strømsaken og reguleringsplan som engasjerer mange. Status pr. i dag er at det er mye
usikkerhet rundt dette og ingen ting er endelig, så vil bare fremtiden vise utfallet. Uansett håper jeg
at alle fortsatt får beholde godfølelsen ved å komme på hytta, kunne slappe av og nyte natur og
samhold med naboen slik det alltid har vært!
På vegne av styret håper jeg at mange av dere finner veien til fjells også inneværende år og at vi
sammen får noen fine opplevelser gjennom arrangementer og dugnader som står foran oss.

Og - Styret ønsker fortsatt hjelp fra medlemmene til å øke antall Norsk Tipping brukere som vil gi sin
grasrotandel til oss. Ved å sende en SMS "Grasrotandelen 912352757" til 60000, vil du støtte
foreningenes arbeid. I 2020 gav grasrotmidler oss en inntekt på ca. kr. 30 000,- som er kommet hele
Nes Østmark til gode. Bli Grasrotgiver i dag! Statusen i lagets opptjente midler kan du følge på
forsiden av hjemmesiden vår www.buvatn.no
Tomas Hansén
Styreleder BSLL

Styret i foreningen har i 2021 bestått av (fra siste årsmøte):
Tomas Hansén (leder), Cornelia Midtlyng (styremedlem), Tage Lundberg (kasserer), Randi Flesland
(sekretær), Sjur Bidne (styremedlem), Tove Klevjer (styremedlem) og Magne Maurset
(styremedlem).
Styret har siden forrige årsmøte avholdt tre styremøter.
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Foreningens formål er å tilrettelegge stier og løyper for hytteeiere og andre som ferdes i Buvasstøl
området 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 2021, og ble oppdatert
av forrige styre i juni 2019 etter føringer gitt på forrige årsmøte.
Strategien med handlingsplan for 2019-2022, godkjent av styret 7. juni 2019, ligger på hjemmesiden
www.buvatn.no. Etter flere år med gjennomføring av mange og store investeringer, har foreningen
nå hatt hovedfokus på god drift og prioritering av aktiviteter og tilbud for å få flest mulig til å bruke
det som til nå er etablert.
Hovedfokus er
• Et godt skiløypetilbud med høy servicegrad i løypeprepareringen
• Et attraktivt og godt vedlikeholdt anlegg på "Buvatn Brygge"
• Godt vedlikehold av stier, løyper, skilt og informasjonstavler/-kart.
• God informasjon på hjemmeside og Facebook, inklusive drift av WEB kamera
• Hugarhaugrennet
• Årlige dugnader hver vår og høst og sosiale tilstelninger

Handlingsplan 2021
Foreningen har en vedtatt strategi med toårige handlingsplaner som har vært revidert hvert år i
etterkant av årsmøtet. Handlingsplanen ble ikke revidert etter det utsatte årsmøtet sommeren
2020. Styret har imidlertid jobbet etter handlingsplanen for 2019-2020 slik den er gjengitt i
årsmeldingen for 2019 og i tråd med forrige årsmøtevedtak om «veien videre».
Oppnådde resultater siden forrige årsmøte
Foreningen har flere arbeidsgrupper/komitéer med definerte arbeidsområder. Komitéene
rapporterer til styret, og styret har ansvaret for all økonomi. Styret vil i samråd med komitélederne
endre sammensetningen av komitéene ved behov.
Covid-19 pandemien satte sitt preg på hele 2020 og også i deler av 2021. Dette har medført at
lagets aktiviteter ble betydelig redusert i forhold til målsettingen. Bl.a. ble alle arrangementer både i
påsken 2020 og 2021 avlyste pga smittevernregler og statlige og kommunale anbefalinger. Men – vi
klarte å få til sommerfesten i 2021, med god stemning og godt frammøte.
Vi har også klart å gjennomføre et betydelig dugnadsarbeid også i 2021, med 30-40 frammøtte både
på vår og høst dugnadene.
Nye tiltak:
- Buvatn Brygge er svært populær, og styret valgte i 2021 å gjøre noen nye investeringer der.
Det ble kjøpt inn to nye sittegrupper, og på dugnaden ble det bygget en ny sol/danse
platting.
- Det ble stukket ut og klargjort en ny løype rundt Andersentjern.
- Det ble satt opp et nytt solcelleanlegg på Servicebygget.
- Vipps skilt med invitasjon til å vippse penger til BSLL er satt opp langs hele løype- og stinettet vårt.
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Status på fokusområder:
• Løypekjøring
Litt lite snø i vintersesongen har begrenset muligheten til å kjøre løypemaskinen alle steder
og så ofte som vi ønsker, men snøscootere har kompensert på en del strekninger. Vi takker
våre løypekjørere for en kjempegod innsats. Vi har også i år hatt en del reparasjoner på
løypemaskinen, det er grunn til å tro at vi nærmer oss tiden for fornyelse.
Løypekjøringen er ellers gjennomført som normalt vinteren 2021/22 med tre faste sjåfører
(Finn Arve Skjellerud, Torodd Brenna og Tage Lundberg) og to reservesjåfører (Tomas Hansén
og Sjur Bidne)
• Vedlikeholde stier og løyper
Rydding, merking og skilting.
Sommerstiene er delt opp i roder med rodeansvarlig som har hatt ansvaret for å holde stier,
skilting og merking ved like. Det ble også dette året gjort mye vedlikehold, med nødvendige
utskiftinger.
• Drift av og videreutvikling av Buvatn Brygge
Herunder etablering/fullføring av en kombinert danse- og solplatting.
En egen gruppe har sørget for løpende drift og vedlikehold av området med toalett. Danse/solplattingen ble bygget på høstdugnaden. Terrengtilpasning og tilsåing er også utført.
• Hugarhaugrennet og øvrige arrangement i påsken
Dette ble pga. Covid 19 pandemien avlyst både i 2020 og 2021
• Arrangere sommerfest på Buvatn Brygge
Vi hadde en hyggelig sommerfest med salg av grillmat med tilbehør, og gratis kake !
God stemning for store og små.
• Informere om historiske Buvasstølan på nettsiden vår, samt fullføre prosjektet «De 12
opprinnelige Buvasstølane» med utarbeidelse og oppsetting av informasjonstavler:
Det har vært lagt ned betydelig arbeid med dette også i 2021.
• Videreføre arbeidet med en sykkellink Valdreslie – Bekkjeset som enkel trillesti
Rydding av traséen ble påbegynt på høstdugnaden i 2020. Arbeidet med rydding og
tilrettelegging videreføres på dugnader i 2022.
• Videreføre arbeidet med å knytte Vassfarstien til Nesbyen som kollektivknutepunkt og
innlemme ny DNT hytte ved Røggin/Bekkjeset i sti- og løypenettet vårt:
Det har ikke vært utført noe arbeid på dette i 2021 utover at det er etablert kontakt med
grunneierlaget.
• Videreføre arbeidet med rydding av voller for å holde kulturlandskapet i hevd:
Det ble utført rydding i 2021.
• Hjemmesiden
Drift, vedlikehold og aktiv bruk av vår hjemmeside www.buvatn.no og Facebook som
informasjonskanaler til medlemmer og andre interesserte. Vedlikehold og oppdatering av
web-kameraer.
Hjemmesiden har vært benyttet til å informere om styrets arbeid, samt også gi informasjon
om viktige ting som skjer i området (bl.a. utbyggingsplaner og nettilknytning). Det er
gjennomført noe opprydding på hjemmesiden, men en del gjenstår. FaceBook benyttes
aktivt til informasjon, særlig om løypekjøring. Antall følgere på FaceBook har siste året økt.
På den lukkete FaceBookgruppen «Buvasstølan og Valdreslie» kan alle medlemmer skrive
innlegg og dele informasjon/bilder fra området. Dette har vært en hyggelig og nyttig arena
som er mye benyttet.
• Fortsette det gode samarbeidet med næringslivet, naboforeninger, kommunen og alle andre
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involverte, slik at tilbudet i Nes Østmark kan holdes vedlike og forbedres ytterligere.
Vi er glade for at følgende bedrifter har valgt å støtte oss også gjennom 2021 gjennom direkte
tilskudd eller utførelse av tjenester:
• Sjur Bidne Maskin AS
• TS Bygg & Membran (Tølleiv Skulason) AS
• Solstad Hotell
• Lie Sport
• Asker og Bærum Grøntmiljø AS
• BSLL mottar årlig et kommunalt tilskudd på kr. 100 000,- til kjøring av Eventyrløypa.
• BSLL kjører Tryteholrunden med løypemaskin for Nes Østmark Sti- og Løypelag og mottar for
dette en årlig betaling på kr. 17 000,• Vi har hatt godt samarbeid med våre naboforeninger med ukentlig kontakt i skisesongen for
informasjon og koordinering av løypekjøring.
• Sparebankstiftelsen Hallingdal/SpareBank 1 Hallingdal Valdres har støttet oss med
kr 9900,- til løypekjøring (økt beløp i 2021!). Dette er et årlig tilskudd. Stiftelsen er en svært
viktig støttespiller for foreninger og lag i regionen, og har støttet området med flere større
tiltak.
Samarbeidspartnere – næringsliv:
Foreningen har fortsatt en stor gruppe samarbeidspartnere som har vært med og støttet arbeidet
med "Et løft for Nes Østmark", Buvatn Brygge, de nye gapahukene og daglig drift.
Samarbeidspartnerne presenteres på foreningens nettside, på infotavler, kart over Nes Østmark, og
ellers gjennom foreningens ulike formidlingskanaler.
Støtten fra næringslivet og fra kommunen har vært helt avgjørende for at vi har lyktes så godt
som vi har, og deres støtte vil også være svært viktig for at vi skal kunne opprettholde og
videreutvikle tilbudet til alle brukere av området.
Felleskap og samarbeid
Foreningens arbeid har bidratt til et svært godt samarbeid og fellesskap blant hytte- og stølseiere i
området. Oppslutninger om dugnader og arrangementer bringer folk sammen, gir nye venner og
bekjentskap. Området brukes nå også stadig mer av tilreisende. Buvatn Brygge benyttes også av
offentlige institusjoner og foreninger på tur. Det er flott at flere kan få glede av dette fine anlegget
som er tilrettelagt for funksjonshemmede.
Vi samarbeider godt med våre naboforeninger Nes Østmark sti og løypeforening, Liemarka Vel og
Thoenmarka hyttevelforening. Samarbeidet er nå i første rekke knyttet til tilrettelegging, merking og
kjøring av skiløyper. Fullføringen av mobilmastprosjektet i Liemarka er også et godt eksempel på
hvordan vi kan dra sammen for området som helhet. Den nye mobilmasta har bedret sikkerheten
for de som ferdes i området og har gitt bedre mobildekning på mange hytter, også på Buvasstølan.
Foreningene i Nes Østmark samarbeider også når det gjelder ordningen med grasrotmidler fra Norsk
tipping. Det samarbeides også godt med Søråsen løypelag (Gol) og Vassfarfjellet Løypelag (Flå) samt
Nesbyen kommune og Nesbyen Turist og Næringsservice der foreningen er medlem.
Hugarhaugrennet, som første gang ble arrangert i 1961, gir foreningen en fin historie, og videreføres
som foreningens årlige hovedarrangement, selv med opphold i 2020 og 2021. Vi ser frem til nytt
skirenn i 2022.
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Vedlegg til årsmeldingen:
Årsregnskap 2021
Revisors beretning
Budsjett 2022
Årskalender 2022
Oversikt over våre sponsorer 2021 (foran i årsmeldingen)
Buvatn 30.mars 2022
Tomas Hansén
Styreleder

Cornelia Midtlyng

Tove Klevjer

Tage Lundberg (kasserer)

Randi Flesland (sekretær)

Sjur Bidne

Magne Maurset

1. Forslag til vedtak:
Årsmøtet tok Årsmeldingen for Buvasstølan sti- og løypelag for 2021 til etterretning.

2. Foreningens regnskap
Det vises til foreningens reviderte Årsregnskap med resultatregnskap og balanse i vedlegg 1, som er
det som skal behandles og godkjennes av årsmøtet.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtok det reviderte regnskapet for 2021.

3. Behandle innkomne forslag.
Se nettsiden en uke før Årsmøtet.

4. Fastsette kontingent for 2023.
Styret foreslår å opprettholde kr. 1000,- som kontingent for 2023.
Foreningen har tilbakelagt store investeringer, har ikke gjeld og drives med et årlig overskudd
tilpasset fremtidig investering i ny løypemaskin. Styret finner det derfor forsvarlig å fortsette med
kontingent på dette nivå også i 2023.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet fastsatte kontingenten til kr. 1000 for 2023 i samsvar med styrets forslag. Kontingenten
betales innen 15. mars 2023.
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5. Vedta foreningens budsjett for 2022
Styret vurderer at det fortsatt er riktig og viktig at foreningen planlegger med å fornye løypemaskinen
om ikke alt for lenge, og at det derfor er viktig å legge opp til et årlig overskudd i størrelsesorden kr
50 -100 000,- til finansiering av dette. Ytterligere finansieringsbehov dekkes gjennom søknad om
tilskudd fra næringsliv og aktuelle samarbeidspartnere og tegning av andelsbrev. Styret vil følge med
i markedet for brukte løypemaskiner.
Styret anbefaler derfor vedlagte budsjett på et overskudd på kr. 60 000,Vedtak: Budsjettet for 2022 ble vedtatt.
6. Valg
Valgkomiteens innstilling til valg på Årsmøte i Buvasstølan sti og løypelag 2022:

Styre:
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Sekretær:
Revisor:

Tomas Ekeli Hansen
Tage Lundberg
Cornelia Midtlyng
Sjur A. Bidne
Magne Maurset, går ut.
Tove Klevjer, går ut.
Randi Flesland
Tore Bermingrud

NY:
NY:

Tar gjenvalg for 1 år.
Ikke på valg.
Ikke på valg.
Tar gjenvalg for 1 år.
Kennet Kristiansen
Merethe D.Meckeighen
Ikke på valg.
Tar gjenvalg for 1 år.

Valgkomite:
1) Bjørn Østenfor, går ut.
2) Erik Øynebråten
3) Birgitte Lie

NY:

Per Rune Andersen
Tar gjenvalg for 1 år.
Tar gjenvalg for 1 år.

Facebook: Tove Klevjer tar jobben med å legge ut på Facebook for 2022.
Valgkomiteens innstilling presenteres, diskuteres og vedtas i Årsmøtet.

Buvatn 30.mars 2022
Tomas Hansén
Styreleder
Cornelia Midtlyng
Tove Klevjer

Tage Lundberg (kasserer)
Sjur Bidne

Randi Flesland (sekretær)
Magne Maurset
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SPONSORER 2021
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Vedlegg 1:
Regnskap 2021

Årsregnskap 2021
Buvasstølan sti og løypelag
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Buvasstølan sti og løypelag
RESULTATREGNSKAP
Note
Medlemskontingent, sponsorinntekt
Offentlige tilskudd
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Rente-inntekter/utgifter, gebyr
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Årsresultat

5
6 og 7

4
7

2021

2020

105.000
126.900
32.549
264.449

135.000
126.900
20.597
282.497

76.320
260.176
336.496

88.570
175.547
264.117

-72.047

18.380

-480

-1.301

-71.567

19.681

0

0

-71.567

19.681
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BALANSE PR. 31.12
EIENDELER

2021

2020

96.689
416.037
65.868
145.446
724.041

107.432
437.934
73.187
181.808
800.362

724.041

800.362

0

5.000

0

5.000

Bankinnskudd, kontanter o.l.

452.395

442.641

SUM OMLØPSMIDLER

452.395

447.641

1.176.436

1.248.003

Buvatn brygge, utedo, grill, båter
Servicebygg, gapahuker
Gapahuk
Løypemaskin
Sum varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

SUM EIENDELER

Note

4
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BALANSE PR. 31.12
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2021

2020

Andelsbrev
Sum innskutt egenkapital

498.000
498.000

498.000
498.000

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

678.436
678.436

750.003
750.003

1.176.436

1.248.003

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

0

0

SUM GJELD

0

0

1.176.436

1.248.003

SUM EGENKAPITAL

3

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Buvasstølan,

Tomas Ekeli Hansen
Styreleder

Cornelia Midtlyng
Styremedlem

Magne Maurset
Styremedlem

Randi Flesland
Styremedlem

Tove Klevjer
Styremedlem

Sjur Arvid Bidne
Styremedlem

Tage Lundberg
Styremedlem/Kasserer
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Noter til regnskapet for 2021
Note 1 - Regnskapsprinsipper.

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Kontingenter, sponsorinntekter og tilskuddet inntektsføres på leveringstidspunktet.
Varige driftsmidler avskrives over forventet brukstid.

Note 2 - Ansatte, godtgjørelse m.v.
Det er ikke kostnadsført godtgjørelser til styret i 2021. Det er ingen ansatte i foreningen.
Det er ikke kostnadsført godtgjørelse til revisor i 2021 ettersom foreningen ikke har krav til lovpåplagt revisjon.
Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om tjenestepensjon.

Note 3 - Egenkapital

Pr. 1/1
Tilgang
Årets resultat
Pr. 31/12

Innbetalt
kapital
498.000
498.000

Opptjent
egenkapital
750.003
-71.567
678.436

Sum
egenkapital
1.248.003
-71.567
1.176.436

Foreningen har fakturert kr 1000 til 105 personer til sti- og løypelaget i 2021
Kr 10000,- er ført bort som tap på fordringer grunnet manglende innbetaling.
Kr 0,- i kundefordringer står udekket for 2021. Ubetalt medlemsavgift av avskrevet.
Note 4 - Varige driftsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.2021
Tilgang
Tilbakebetalt merverdiavgift
Akkumulerte avskrivninger pr 31 12 2021
Bokført verdi 31.12.2021
Årets avskrivninger

Note 5 - Offentlige tilskudd
Foreningen har mottatt kr 126900 i tilskudd.
Dette gjelder tilskudd til
Løypekjøring
Tilskudd til kjøring av Eventyrløypa
Gave

Gapahuker Servicebygg Løypemaskin Buvatn brygge
73.187
437.934
181.808
107.432

7.319
65.869
7.319
10 %

21.897
416.037
21.897
5%

fra
Nes Østmark sti- og løypeforening
Nes kommune
Sparebankstiftelsen

36.362
145.446
36.362
20 %

10.743
96.689
10.743
10 %

kr
kr
kr
kr

Sum
800.362
76.320
724.041
76.320

17.000
100.000
9.900
126.900
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Note 6 - Grasrotmidler
Inntekt på Grasrotmidler kr 49092 fra Norsk Tipping skal fordeles mellom foreningene i Nes Østmark etter avtalt fordelingsnøkkel
Inntektene for 2020, kr 37482 ble fordelt i februar 2021 etter følgende nøkkel:
Foreninger i Nes Østmark
Liemarka Vel
Thoenmarka vel
Nes Østmark sti- og løypeforeing
Buvasstølan sti- og løypelag
Totalt

Ant. medl. Beløp
116
kr
38
kr
71
kr
105
kr
330

Til utbetaling

13.175
4.316
8.064
11.926

kr

37.482,00

kr

25.556

Regnskapet for 2021 viser dermed et resultat på kr 23536,62 (Mottatt i 2021 kr 49091,62,- minus utbetaling for 2019 kr 25555,91)
Note 7 - Utdrag andre driftsinntekter og driftskostnader

Inntekt
Kostnad
Resultat

Hh. Rennet* Arr.Bv. Brygge Løypekjøring*
kr
- kr
6.530 kr
126.900 (Note 5))
kr
- kr
6.464 kr
164.023 (Inkl. rep. Kr 69.057,25)
kr
- kr
66 kr
-37.123

*I tillegg kommer medlemskontigent/løypeavgift kr 95.000 (Fakturert kr 105.000,- minus tap tap på fordringer kr 10.000,-)
Sponsorinntekter 2021: kr 0,-
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Vedlegg 2:
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Vedlegg 3:

INNTEKTER:
Beholdning 1.januar
Medlemskontigent
Sponsorinntekter
Hugarhaugrennet
Arrangement Buvatn Brygge
Grasrotmidler
Turkart Nes Øsmark - salg av
Div. inntekter
Renteinntekter
Tilskudd:
Nes kommune - Eventyrløypa
NØSL - Tilskudd løypekjøring
Sparebankstiftelsen Hallingdal - løypekjøring
UTGIFTER:
Hugarhaugrennet, premier. Akekonk. etc.
Arrangement Buvatn Brygge
Serviceanlegget
Buvatn Brygge
Drift av løyper (inkl. diesel)
Løypemaskin- Reparasjon / vedlikehold
Kontorrekvisita
EDB, telekostnader og WEB-kamera
Gapahuker
Markedsføring, inkl. skisporet.no
Porto
Forsikring
Gebyrer
Diverse utgifter
SUM inntekter/utgifter
Overskudd
SUM omløpsmidler 31.12.2021

BSLL - Budsjett 2022
Inntekter
Utgifter
Beholdning
452.395
100.000
15.000
15.000
5.000
20.000
1.000
3.000
1.000
100.000
17.000
9.900

286.900

15.000
9.000
10.000
5.000
90.000
35.000
500
15.000
13.000
900
13.000
500
20.000
226.900
60.000
512.395
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Vedlegg 4:

Årskalender 2022
Skjærtorsdag 14.april 2022
Kl. 11.00 Årsmøte på Engene Fjellstue
Vaffelsteking og salg av lodd til Hugarhaugrennet
Kl. 13.00 Akekonkurranse for barna i Hugarhaugen
Påskeaften lørdag 16.april 2022
Kl.10.00 Hugarhaugrennet
Premieutdeling rett etterpå på Engene Fjellstue
Ta gjerne med mat for grilling oppe i Hugarhaugen
Lørdag 11. juni 2022 – Vårdugnad
Kl. 09.30: Fremmøte ved Servicebygget
Kl. 14.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker
Lørdag 16. juli 2022 - Sommerfest Buvatn Brygge
Kl. 16.00: Grillfest med leiker og moro. Ta gjerne med noe å sitte på.
Kl. 19.00: Vi byr opp til dans i kveldingen.
Lørdag 8. Oktober 2022 – Høstdugnad
Kl. 10.00: Fremmøte ved Servicebygget
Kl. 15.00: Sosialt samvær med kaffe og kaker

Følg oss – støtt oss – kontakt oss: www.buvatn.no, post@buvatn.no
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