
 

Årsmøte Flora Turlag Torsdag 25.november 2021 
Comfort Hotell kl. 19.00.  
 
 
1) Presentasjon frå Ålfotbreen landskapsvernområde v Alf Erik Røyrvik, verneområdeforvaltar 
 
2) Godkjenning av innkalling  
 
3) Godkjenning av sakslista  
 
4) Val av møteleiar  
 
5) Val av to møtesekretærar  
 
6) Val av to til å skrive under protokollen  
 
7) Styret si årsmelding, vedlegg 1 – Årsmelding 2021 
 
8) Årsrekneskap, vedlegg 2 – Årsrekneskap 2021 
 
9) Budsjett og handlingsplan for 2022, vedlegg 3 – Handlingsplan 2022, vedlegg 4 - Budsjett 2022  
 
10) Fastsetting av losji prisar for 2022  
Forslag til vedtak: Flora Turlag følgjer DNT sine prisar og reglar på hyttene  
 
11) Fastsetting av turavgift for 2022: 
Turavgift Flora Turlag 2022 Forslag til vedtak: Heildagsturar: Medlemmar gratis og ikkje-medlemar kr. 
100. Tysdags- og onsdagsturar: Medlemmar gratis og ikkje-medlemmer kr. 100. Barn under 15 år 
gratis. Transport kr. 30 til sjåfør ved felleskøyring. Over 20 km kr. 40  
 
12) Bundne midler  
Styret har undersøkt og diskutert rundt statuttene for det som i regnskapet er oppført som bundne 
midler. Slik det fremgår er dette midler som er tiltenkt større og kanskje litt uforutsigbare 
vedlikeholdsbehov ved hyttene. Det er tilført midler til denne kontoen etter en spesiell modell årlig 
og det kommer fra medlemskontingenten. Det er litt uklart når dette «fondet» ble opprettet, men 
det som er sikkert er at dette var en svært fornuftig beslutning den gang det  var gjort,  
da økonomien i laget ville bli vanskelig om en fikk utgifter som oversteg innkomne midler. 

Slik vi har funnet ut er det ikke satt noen begrensninger i fondets størrelse. 

Fondet overstiger i dag 2,1 mill. Det skal tilføyes at hyttene selvfølgelig er fullverdig forsikret i forhold 
til brann og mulig naturskade. 

Styret er i dag av den oppfatning at bundne midler etter hvert er blitt et veldig stort «fond» og en 
ønsker derfor å gjøre endringer i statuttene for fondet. De nye statuttene bør blant annet inneholde 
regler om fondets størrelse, hvordan det kan benyttes, og hvordan midler skal tilføres fondet i 
fremtiden. 

Forslag til vedtak: «Styret ber om årsmøtets godkjenning på at det utarbeides forslag til nye statutter 
som legges frem for godkjenning på årsmøte i 2022.» 



 

13) Val av styret 2022 sin leiar  
 
14) Val av styremedlemmar 2022 
 
15) Val av medlem til valnemnd 2022 
 
16) Val av revisor 2022 
 
17) Val av to utsendingar til Sogn og Fjordane Turlag sitt årsmøte - styret får fullmakt til å utpeike 
nokon frå styret når dette er konstituert. 
 


