Dagalifjell Løypelag

Styrets årsmelding for 2016/2017
Innledning
Dagalifjell Løypelag er en sammenslutning av interessenter knyttet til nettet av turstier og skiløyper på
Dagalifjellet. Løypelaget skal arbeide for å skape et godt sti- og løypenett på Dagalifjellet for de midler
Løypelaget som til enhver tid har til rådighet.
Personer, organisasjoner og selskaper som bidrar til finansiering av Løypelagets virksomhet, kan bli
medlemmer av Laget:
• Dagalifjellets Vel samt hytteeierforeninger, hytteeiere og fastboende som bruker Dagalifjellet
som rekreasjonsområde,
• Miljøringen og grunneiere i Øvre Uvdal,
• Næringsdrivende og lag med virksomhet i Nore og Uvdal kommune.
Nore og Uvdal kommune som offentlig bidragsyter, har av prinsipielle grunner meddelt at den ikke
ønsker å være medlem av Laget.
Løypelagets formål er å organisere vedlikehold, drift og utvikling av skiløyper og turstier i Dagalifjell
løypeområde, som omfatter Dagalifjellet og Tøddøl. Omfanget er nærmere beskrevet i Kommunedelplan
for Stier og Løyper, godkjent I kommunestyret I Nore og Uvdal 20.juni 2016.
Løypelaget er registrert i Brønnøysund med organisasjons nummer 895 770 582
Virksomheten i perioden
Generelt er tilbakemeldingene fra brukerne av løypenettet i Dagalifjell løypeområde meget positive.
Dette til tross for at vintersesongen 2016 / 2017 har hatt meget vanskelige snøforhold, og sesongen har
vært spesiell og utfordrende.
Fjellservice Uvdal DA og grunneier Lars Vidar Henriksen har vært engasjert av Løypelaget for å utføre det
praktiske arbeidet med løypekjøring og tilhørende tjenester henholdsvis på Dagalifjellet og i Tøddøl.
Løypekjøringen utføres med løypemaskin og beltevogn på Dagalifjellet og scooter / mindre løypemaskin i
Tøddøl.
Styremøtene har hovedsakelig konsentrert seg om den nye Sti- og løypeplan, økonomi, kontakt med
kommunen og kontraktørene som utfører løypekjøringen, samt løpende saker. Det har ikke vært endringer
i løypenettet i siste periode.
Løypelaget startet i mai 2016 arbeidet med å revitalisere opprinnelig avtaledokument. Styremedlem
Hans Christian Bjørkto utarbeidet avtalen. Det ble i juni 2016 avholdt et møte hvor vi presenterte den nye
avtalen. Til stede var foruten styret i løypelaget, Fjellservice v/Tor Olav Røisgaard, Vilhelm Håvardsrud
og Lars Vidar Henriksen. Flere møter er avholdt om ny avtale. Imidlertid har usikkerheten omkring
økonomi, bidrag fra kommunen og ny Sti- og løypeplan ført til at en ny rammeavtale foreløpig er lagt på
is.
Løypelaget har I stedet signert en forsiktig reforhandlet avtale med Fjellservice Uvdal AS som gjelder
sesongen 2017-2018, med planlagt forlengelse for 2018-2019. Den nye avtalen speiler det meste i
opprinnelig avtale, men er noe mer konkret på enkelte punkter samtidig som den er bedre balansert
mellom kjøper og selger.
Det er også under signering en avtale med Lars Vidar Henriksen, som vil gjelder for 2017-2018. Styret er
tilfreds med å ha fått til en formell avtale også med Henriksen.
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Online tjenesten Skisporet.no har fungert bra og dette gir også Løypelaget verdifull oversikt over kjørte
distanser for prepareringen. Link fra Dagalifjellets Vel’s hjemmeside fungerer bra. Finansiering av denne
tjenesten foretas av Turistkontoret på Rødberg.
Nye klopper fra Torsetlia mot Torsetbekken. Per Hægstad er primus motor. Det legges ut klopper i ekstra
våte områder.

Dagalifjellets Vel bevilget noe midler til prøveprosjekt “snøproduskjon” Prosjektet ble raskt avsluttet da
det viste seg vanskelig å flytte snø med maskiner.
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Styret
Løypelagets virksomhet ledes av et styre på seks personer bestående av representanter i henhold til
vedtektenes punkt 8. Styret har i driftsåret 2016-2017 bestått av:
Fra Dagalifjellets Vel:
Arve Syvertsen
Hans Christian Bjørkto
Jan Bruserud

styreleder
styremedlem
styremedlem

Fra Miljøringen, næringsdrivende og grunneiere:
Oddvar Nørstebø
styremedlem
Grethe Flaata
styremedlem
Leiv Ljøterud
styremedlem
Styret har avholdt 4 styremøter, diverse møter i forbindelse med utarbeidelse av nytt avtaledokument
vedr. løypekjøring, i tillegg til jevnlig kontakt med Fjellservice som praktisk utfører løypekjøring på
Dagalifjellet.
Det er i likhet med vanlig praksis ikke utbetalt godtgjørelse til styret i året 2016-2017.
For å få en god økonomifunksjon, har styret valgt å gi oppdrag til Arne Gunnar Haugen, med en
godtgjørelse pr år på Kr 4 319,-. Dette beløpet utløser ikke arbeidsgiver ansvar, heller ikke skatteplikt for
mottaker.
Økonomi
Løypelaget opererer med avvikende regnskapsår fra 1. juli til 30. juni.
Finansieringen av Løypelagets virksomhet skjer som et frivillig spleiselag mellom Dagalifjellets
vel/hytteeiere, Miljøringen/næringsdrivende og Nore og Uvdal kommune. Målet/avtalen har vært at hver
skal bidra med like store andeler av de omforente driftsbudsjettene som partene i samarbeid fastlegger
gjennom budsjettvedtak på årsmøtet. Denne avtalen er fra NUK sin side opphørt høsten 2016 og ikke
lenger gjeldende, og ble fra N&U Næringsselskap sin side sagt opp allerede i 2015. NUK har innført en
fordelingsnøkkel av løypebidrag til alle kommunens løypelag i henhold til andel hytter.
Dagalifjell løypelag har og får med dette større utfordringer I sitt arbeid med å opprettholde kvaliteten
på løypene, samt å videreutvikle område for et forventningsfullt publikum. Imidlertid ble årets
finansiering reddet av ekstraordinære bidrag fra Dagalifjellets vel og fra Miljøringen.
De totale inntekter ble fordelt slik:
Bidragsyter
2016/2017 2015-2016
Dagalifjellets Vel / hytteeiere
475 750,403 161,Miljøringen
170 000,56 043,Frittstående næringsdrivende/grunneiere
60 000,139 430,Kommunen, NUK
247 640,285 000,000,Andre (mva kompensasjon, grasrot og SMS
152 169,119 966,-

Innenfor Kulturdepartementets forskrift om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for frivillige
organisasjoner, har DL fått refusjon på kr 149 523,- mot kr. 119 966,-forrige år. Dette er mer enn
forventet, forbundet med stor usikkerhet fra år til annet, og et beløp vi normalt ikke innberegner når vi
skal sette opp våre driftsbudsjetter.
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Driftsoverskudd
Det er et driftsoverskudd på Kr. 252 089,- for sesongen. Det ekstraordinære overskuddet skyldes som
nevnt den svært spesielle sesongen. Pga lite snø var det svært begrenset både når og hvor det kunne
kjøres løyper. Det har ikke vært mulig for løypelaget og kontraktspartnerne å levere fullt ut I henhold til
avtale, noe som også reflekteres I at den økonomiske rammen for sesongen ikke har blitt brukt til fulle.
Utsikter fremover og plan for 2017 / 2018 sesongen
Utfordringene for Løypelaget fremover vil som i tidligere år hovedsakelig være av finansiell karakter. Ny
Sti- og løypeplan og forventninger fra alle brukerne om utvidelse av løypenett etc. vil være krevende for
DL i sitt videre arbeid.
Vi håper alle foreninger/medlemmer vil være med på fellesløftet som må til for at vi skal kunne fortsette
vårt arbeid med å gjøre Dagalifjell til den beste fjelldestinasjonen.
Den finansielle siden av Løypelagets aktivitet er vesentlig for nødvendig forutsigbarhet, ikke minst med
tanke på den avtalte forpliktelse Løypelaget har overfor Fjellservice AS og Lars Vidar Henriksen.
I henhold til vedtektene har styret som kjent ikke anledning til å stifte gjeld, slik at aktiviteten tilpasses
de til enhver tid tilgjengelige midler i Løypelaget.

Vastulan 1100 august 2017
Styret i Dagalifjell Løypelag

Hans Christilan Bjørkto
Styremedlem

Arve Syvertsen
Styremedlem

Jan Bruserud
Styremedlem

Leiv Ljøterud
Styremedlem

Oddvar Nørstebø
Styremedlem

Grethe Flaata
Styremedlem
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