
 
 

Saksliste til årsmøte i Todalen Idrettslag  

torsdag 17. mars 2022 

  kl 19:00 i Todalen Ungdomshus 

 

1. Godkjenning av de stemmeberettiget. 
 

2. Godkjenning av innkallingen. 
 

3. Godkjenning av saksliste / forretningsorden 
 

4. Valg av møteleder / referent. 
 

5. Valg av to til å skrive under protokollen. 
 

6. Årsmeldinger. 
a. Anleggsgruppen 
b. Økonomi og markedsføringsgruppa 
c. Baren- og ungdomsgruppa 
d. Trim- og allidrettsgruppen 
e. Hovedstyret 

 
7. Regnskap – 2021 

Regnskapet vil klargjøre for de enkelte undergruppene, der Årsmøte ønsker mer detaljert 
innsikt, men tar utgangspunkt i samlet regnskap for idrettsalget. 

8. Innkomne saker: 
8.1 Etablering av ny skiløype i Todalen. Opparbeide skiløype fra Kårvatn til Halsabrua på begge sider 

av elva, med mulighet til kortere tur ved å lage overgangsløyper over Ytter brua, brua ved Talgø 
gård, Hengebrua og Brusetbrua. Lengde opp til ca 24 km. 
 
Styret ber om årsmøtet sin godkjenning til at det nedsettes ei prosjektgruppe som utarbeider 
grunnlag i form av grunneieravtaler, kostnadsoverslag og finansieringsplansom grunnlag for 
spillemiddelsøknad fram mot neste årsmøte for endelig godkjenning. 
 

8.2 Rekruttering til skuterkomiteen, støtte til kostnader ved leie av snøskuter. Etter 1. juli 2006 
bortfalt tillatelsen for kjøring med snøskuter som en del av oppkjøring i førerkortklasse B. Pris for 
klasse S er estimert til kr 9 000,- og kr. 3 500,- for leie av snøskuteren. Forslaget er at idrettslaget 
koster leie av snøskuter på kr. 3 500,- som tiltak for framtidig rekruttering til skuterkomiteen. 
 
Styret har ingen innstilling til årsmøtet. 
 



 
8.3 Avvikling av camping på Bordholmen. Gjeldende leieavtale med grunneiere har gjensidig 

oppsigelsestid på 2 år. Campingplassen trenger oppgradering. Inntektene er lave (kr. 9 695), og 
utgiftene er i form av renhold, strøm og utstyr medfører liten eller ingen overskudd 
 
Styret ber om årsmøtet sin godkjenning til å avvikle campingdriften på Bordholmen, og avslutte 
gjeldende avtale med Todalen Elvaeiarlag. 
 

 
9. Pris for leie av ungdomshuset. 

 
Styret vil etter oppfordring fra Hus komiteen foreslå leiepriser for utleie av Ungdomshuset for 
godkjenning av årsmøte. Prisene vil deretter reguleres hvert år av årsmøte som et fast punkt. 
 
Utleie av Skihytta reguleres av leder i komiteen for Skihytta. 
 

10. Fastsetting av medlemskontingent. 
 
Styret ber om årsmøtet sin godkjenning til å opprettholde uendret medlemskontingenten til NOK 150.- 
pr medlem pr år.  
 

11. Budsjett 2017 
a. Anleggsgruppen 
b. Økonomi og markedsføringsgruppa 
c. Baren- og ungdomsgruppa 
d. Trim- og allidrettsgruppen 
e. Hovedstyret 

 
 

12. Valg 


