Årsberetning

01.01.2016 til 31.12.2016.

Stugudalen, den 19.05.17

Styret

Styret:
Styret bestod av følgende personer fram til årsmøte 27.05.2016:

Leder:

Mads Einar Berg

Sekretær:

Berit Evjen

Kasserer:

Morten Imbsen

Styremedlem:

Einar Aas

Styret har bestått av følgende personer etter årsmøtet 27.05.2016:

Leder :

Arne Otto Vedvik

2016/2018

Sekretær:

Kristin Grytbakk

2016/2017

Ans stiprosjektet:

John Helge Kåsen

2016/2017

Styremedlem :

An-Magritt M Hegstad

2016/2018

Styremedlem :

Ellen Brandtzæg

2016/2018

Valgkomiteen:
Valgkomiteen har bestått av følgende personer:
Medl. 1:

Helge Kvithammer

2016/2018

Medl. 2:

Nils Otto Huseby

2016/2018

Regnskap
Regnskapet avlagt av regnskapsfører følger kalenderåret. Regnskapsfører er Soldi Regnskap AS.

Styremøter og styret:
Det er avholdt 3 styremøter i perioden.
Fellesmøte er avholdt mellom styret, rådmannen og næringssjefen i Tydal Kommune.
God informasjon til medlemmer og våre brukere har hatt stort fokus, både i forhold til hjemmesiden,
bladet Stugudal Fjell og Facebooksiden Stugudal Fjell.
Ble gjennomført infomøte mellom SF og hytteforeningene juli 2016 der SF sine planer med
tidligtraseen, skiløypene og stiprosjektet ble presentert – omtale i Nea Radio.
Stugudal Fjell har deltatt på friluftsmessen i Selbu høsten 2016 og deltatt på Fjellforum til Foreningen
Grensefjell Sylane i samvirke på Stjørdal.

Løypekjøring :
Traseene er i hovedsak kjørt som tidligere år.
Da vi omsider har kommet et steg videre i tidligtraseen med barmarkspreparering har vi kunnet hatt
skispor siden 18.11.2016 da første snøfallet kom, noe som ga en rekordtidlig start på skisesongen
2016/2017. Dette er iht til de planer vi har lagt med dette arbeidet at vi skal ha muligheter allerede
ved første snøfall å preparere for skispor.

Løypetraseer:
Det er etablert som et eget prosjekt for tidligtraseen knyttet til lysløypa ved Væktarstua. Maskinell
barmarksbearbeiding av lysløypen ble utført i 2016. Videre arbeid er planlagt i 2017 og målsettingen
er at denne tidligtraseen som vil ha en lengde på 6,8 km skal sluttføres i 2018. Dette avhenger av
finansieringen, prosjektet er innmeldt til Tydal Kommune for spillemidlersøknad.

Stiprosjektet:
Det er oppstartet et prosjekt som har som formål å oppgradere gamle stier i Stugudalen. Rydding og
merking er det som er planlagt- et viktig kulturarbeid med å ta tilbake gamle ferdselsårer. I første
runde er det 3 stier som det har vært jobbet med. Runden rundt Væktarhaugen, fra Stugudal
Camping til Møsjøen og rundt Litjvola, Det ble i 2016 ryddet og merket i stiene og brokar for bro over
Rotåa bak Væktarhaugen ble støpt høsten 2016. Det er søkt om midler og vi har mottatt støtte fra
Tydal Kommune og områdestyret for verneområdet.

Nytt fra Stugudal Fjell.
Bladets redaktør har vært Astrid Sprauten. Det er utgitt 4 nummer i 2016.
Det er et mål for styret at bladet skal finansiere seg selv. Bladet distribueres pr. post til alle
registrerte hytteeiere i Tydal. I tillegg legges det ut på, Væktarstua, Stugudal Handel og Stugudal
håndverk.

Isfiskekonkurranse på Stuggusjøen.
I påska ble det arrangert isfiskekonkurranse. Dette har nå blitt en tradisjon som vi bør ha som
målsetting å arrangere hvert år. Flott tiltak som setter fokus på Stugusjøen og gir et greit overskudd –
6000,- som går inn i vår daglige drift. Alle barn ble også i år premiert. Stor takk til alle hjelpere og
Stugudal Grunneierlag som stiller isen til disposisjon.

Sosiale medier.
Hjemmesiden ble modifisert av Webmekker’n og deler av styret har fått opplæring i bruken av
hjemmesiden, her vil vi legge viktige dokumenter og alle utgaver av Bladet kan leses her. Vår
Facebooksiden er uten tvil vårt ansikt utad og blir mye brukt. Dette gjør at vi når svært mange. I
tillegg har vi opprettet Instagram side for å være på de fleste plattformer folk bruker. Infoen via
skisporet.no er noe som også blir brukt mye av våre kunder.

Medlemstallet i Stugudal Fjell.
I 2016 ble det betalt 24 hovedmedlemsskap og 562 støttemedlemskap.

Tydalsfestivalen
Stugudal Fjell er en av 4 hovedeiere i aksjeselskapet for festivalen. Vår representant i styret for
festivalen i 2016/2017 er John Helge Kåsen. Er valgt som ny styreleder. Festivalen gikk med
overskudd på 1 048 000,-. Med utgangspunkt i det gode resultatet ble det utbetalt ekstraordinær
grasrotandel på 300.000,-. Fordeling gjøres ved at de som deltar oppgir hvilket lag/forening som skal
motta deres andel. Stugudal Fjell mottok for fjorårets festival kroner 10 500,-

Økonomi:
Regnskapet for 2016 viser et underskudd på 41 650,-. Dette er en trend som har vært i de siste årene
- de 3 siste årene har vært med underskudd.
Styret må i 2017 se på tiltak som gjør at vi driver vår virksomhet på en billigere måte uten at det går
for mye ut over tilbudet til våre kunder. Løypekontingenten for 2016 ble sendt ut i januar 2016. Det
er opprettet Vipps for å gjøre innbetalinger til Stugudal Fjell som støttemedlemskap og
løypekontingent enklere.

Tydal Ski A/S
Stugudal Fjell etablerte i november 2013 Tydal Ski A/S. Etableringen ble registrert i
Brønnøysundregistrene 23.1.2013. Aksjekapitalen er 30.000,- , fordelt på 3000 aksjer a’ kr 10,-. Det
ble innbetalt en overkurs pr. aksje på kr.2,- til dekning av stiftelsesomkostninger. Aksjene er derfor
ført opp med en verdi på kr. 34.390,- i Stugudal Fjells balanse.
Selskapets formål er å eie og drifte tråkkemaskin, snøscootere, sporleggere ol samt utleie av utstyr.
Det er naturlig å legge alt teknisk utstyr inn i samme selskap. Driftsmodellen er relativ enkel; Stugudal
Fjell kjøper omforent omfang av sportjenester av Tydal Ski A/S, som igjen fakturerer Stugudal Fjell til
selvkost, inkl. kapitalkostnader og avskrivninger.

Utsikter framover.
Arbeidet framover vil bestå av det viktige arbeidet med å forbedre infrastrukturen i Stugudalen.
Skidestinasjonen Stugudalen er vårt viktigste prosjekt. Stort behov for en oppgradering av hele
skiløypenettet, legge ned rør i bekker, bygge broer, jevne ut i traseene ol. Bedre skilting både i
løypenettet og i selve Stugudalen er det et stort behov for.
Stiprosjektet er et viktig prosjekt som vil fortsette i 2017.
Samtidig vil dette øke behovet for kapital både til drift og investeringer.
Da vi har svak økonomi er arbeidet med å optimalisere løypekjøringen startet opp slik at vi er sikker
på at vi får mest mulig ut av våre ressurser da dette er vår største utgiftspost. Styret arbeider aktivt
med å styrke økonomien og vil fortsette arbeidet med å anskaffe midler for det videre arbeidet. Alle
prosjekter SF har må finansieres av tilførte midler da den daglige driften ikke gir rom for dette.

