Til årsmøtet i Dalslia hytteforening
v/ Styreleder Thor-Johan Olsen

Forslag til behandling under årsmøtet 24.september:
Dalslia hytteforening betaler årlig en frivilling løypeavgift på kr. 500,- for hvert medlem/hytte til
Stugudal Fjell. Beløpet legges på den årlige kontingenten til hytteforeningen.
Saksopplysninger:
Stugudal Fjell har som hovedaktivitet løypekjøring med tråkkemaskin og snøskuter i hele Stugudal fra
den første snøen kommer til ca. 1.mai. Inntektene kommer fra frivillig løypekontingent og salg av
reklame gjennom magasinet Stugudal Fjell, samt et lite tilskudd fra Tydal kommune. Stugudal Fjell har
svært uforutsigbare inntekter gjennom at det er opp til den enkelte hytteeier å eventuelt gjøre en
betaling av løypeavgiften, og har bedt hytteforeningene om å ta opp til behandling en felles innbetaling
av dette. Per i dag er det 4 av de 20 hytteforeningene som gjør det på denne måten.
Vurderingsgrunnlag:
Under årsmøtet i 2021 ble det tatt en diskusjon omkring det forslaget som nå er lagt frem. Ulike
argumenter kom frem for og mot et slikt forslag. Styrets leder foreslo da at opplysninger om
innbetaling av løypeavgift sendes ut samtidig med varsel om betaling av kontingent til hytteforeningen.
Resultatet av dette ble kr. 12.500,- i mottatt løypeavgift. Dette tilsvarer kun 25 av totalt 135 hytter i
Dalslia.
Stugudal Fjell mottar totalt ca. kr. 250.000,- i frivillig løypekontingent årlig. Dette tilsvarer bidrag fra
500 hytter á kr. 500,-. Med utgangspunkt i at det er 1300 hytter i Stugudal, tilsvarer dette bidrag fra
under 40% av hytteeierne. Responsen fra hytteeierne i Dalslia tilsvarer under 20%, i tillegg kommer
eventuelle bidrag innbetalt via Vipps etter nyttår.
Det er bekymringsverdig at et fellesgode som skispor ikke blir verdsatt høyere. Stugudal Fjell ønsker
forutsigbare inntekter slik at tilbudet kan utvikles, både med tidligere og hyppigere kjørte spor, ikke
minst at det i større utstrekning benyttes tråkkemaskin.
En felles innbetaling av løypeavgift fra hytteforeningen i Dalslia, vil kunne bidra til at Stugudal Fjell kan
utvikle sitt tilbud, og prioritere løypekjøring i vårt område. Med et slikt kollektivt bidrag, vil det også
være lettere for oss å stille tydelige forventninger overfor Stugudal Fjell.
Under årsmøtet i 2021 ble det argumentert med at noen ikke går på ski. Samtidig benyttes kanskje
skisporene når man har besøk av familie og venner. Ikke minst er gode skispor et viktig salgsargument
når hytter skal omsettes – både for nye og gamle hytter. Skispor bidrar til å gjøre Dalslia til et attraktivt
hytteområde, og er et fellesgode som vi alle bør bidra til.

Med vennlig hilsen,
Bjørn Vik-Mo, Rybekkvegen 62
Terje Sørnes, Dalslivegen 230

