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Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest fredag 27.02.15.
.

Det vil bli enkel bevertning etter møtene.

VEL MØTT!

Med hilsen
Styret

ÅRSMELDING FOR ROTTENVIK BYGDELAG FOR DRIFTSÅRET 2014
Styret har i år hatt denne sammensetningen:
Leder:
Trond Ivar Jørgensen
Kasserer:
Lisbeth Irene Fjellstad
Sekretær:
Inger Lise Steinberg
Styremedlem:
Audun Ludvik Johnsen
Trond Vidar Thorstensen
Varamedlemmer:

Birgitta Frøjd
Jill Gøril Samuelsen
Paul Tore Kaspersen

Rottenvik Bygdelag har i år hatt til sammen 122 (112 voksne og 10 barn) betalende medlemmer.
Det har vært avholdt 7 styremøter i driftsåret og det er behandlet 45 saker.

Hyttevaktene startet 19. januar og siste hyttevakt var etter planen 22. april
Takk til alle som har vært med på å bidra slik at driften av hytta har gått knirkefritt. Styret vil også rette en
stor takk til de som har ordnet med fine løyper. Dette, sammen med varm hytte og vartovafler har bidratt til
at hytta har vært godt besøkt i vinter.
Den 11. februar var det 30 år siden Vartohytta stod ferdig. Dette ble markert med arrangement på hytta 25.
februar. Mange av de som var pådrivere for å få hytta bygd var tilstede. Svein Strand holdt kåseri om
prosessen ved byggingen av hytta. Kåseriet bidro til utfyllende kommentarer og samtaler om den positive
fellesdugnaden som bidro til at hytta ble reist.
På årsmøtet for 2013 ble det luftet at laget skulle hatt egen hjemmeside. Medlemmene syntes dette var en
god ide, og Jan Tore Ovesen gikk i gang med å lage hjemmeside, og i slutten av mars var dette arbeidet
fullført. Informasjon om etableringen av hjemmeside har blitt bekjentgjort gjennom Framtid i Nord, og på
mail til de som har oppgitt mailadresse til styret. Hjemmesiden har blitt brukt til informasjon om planlagte
aktiviteter, arrangementer og arbeidsoppgaver i Bygdelaget og Grendehuset. Innholdet på hjemmesida har
ikke bidratt til stor aktivitet. Jan Tore Ovesen har ønsker å gjøre hjemmesiden mer attraktiv. Det er derfor
ønskelig å profilere laget gjennom informasjon om lagets historie, bilder fra ulike arrangementer og annen
nyttig informasjon. Styret ber derfor om at de som har bilder og annet digitalisert materiale vedrørende
Bygdelaget og Grendehuset kan frigjøre dette til bruk på hjemmesida. Å etablere en arbeidsgruppe vil kunne
effektivisere dette arbeidet.
Jan Tore har vært flink til å holde hjemmesida oppdatert. Hjemmesida vil også i fortsettelsen brukes til
informasjon om aktiviteter, dugnader og innkallinger og sakspapirer til årsmøter.
For ordensskyld kan det nevnes at adressen for hjemmesida er: rottenvikbygdelag.no.
Legg merke til adressen, og besøk den flittig.
I løpet av vinteren ble det jobbet mye med å skaffe egne startnummer til Bygdelaget. Flere bedrifter har vært
med å sponse disse startnumrene. Det ble gitt flere forslag til plassering av logoene til bedriftene. Til slutt
ble avgjørelsen tatt og numrene bestilt. Numrene ble levert og var klar til bruk under Vartodilten 23. mars. I

et noe ruskete vær og føre var det 79 startende. En av grunnene til det noe dårlige oppmøtet kan ha vært at
det var flere arrangementer på Lyngseidet samtidig med vårt arrangement. For å unngå dette er det viktig å
få Vartodilten plottet inn i kommunens aktivitetskalender. Salget på hytta var bra. Det ble trukket premier på
start nummer og på FYSAKBOKA for turåret 2013.
Premiene var sponset av privatpersoner og næringslivet i Lyngen. Styret har takket alle som har bidratt med
premier gjennom baresidet sida i Framtid i Nord. Vi hadde ikke buttons som premie til deltakerne. Det så
ikke ut til at det var noen som savnet disse. Laget kan spare seg for disse utgiftene i fremtiden.
I begynnelsen av juni fikk Rottenvik Bygdelag, etter noen problemer med årsmeldingen og signering av
protokollen, godkjent disse i Brønnøysundregistrene.
Det er svært viktig at det står spesifikt i referatet fra årsmøtet hvem som skal underskrive protokollen.
.Palmelørdag ble det arrangert vårfest med rundt 30 festdeltakere. Dette var et spleiselag.
Etter påske ble det felt brensel til hytta. Den ble tilkjørt og saget i kubber etter hvert som den ankom hytta.
Veden ble kløyvd og fått i hus. Samtidig ble teppene luftet og rommene feiet.
Tirsdag 12. mai ble det ryddet langs hovedveien fra Kvitebergveien til Sjåberg. Oppmøtet var heller dårlig.
Dette dugnadsarbeidet er et viktig bidrag til å holde bygda fri for søppel. Vi håper at flere ser seg tid til å
stille opp til dette arbeidet i 2015.
Rottenvik Bygdelag har også vært med i Skrotnisseprosjektet. Dette var et prosjekt satt i gang av Lyngen
kommune. Informasjon om prosjektet ble gitt gjennom media, kommunens hjemmeside, mail og folder.
Målet var å samle inn metall, bilvrak og herreløst avfall. Hos oss ble søppelet levert på banen ved
Grendehuset. Styret hadde ikke avklart dette med grunneier i forkant av innsamlingen. Beklagelse har blitt
gitt i ettertid. I vårt område ble det levert mye avfall i ulike kategorier, herunder også husholdningsavfall.
Innsamlingen av avfallet varte noe lenger enn planlagt. Etter at den organiserte hentinga av avfallet var
avsluttet begynte arbeidet med å samle restsøpla. Det ble kjørt flere hengerlass til avfallsmottaket på
Eidebakken. Til slutt ble sårene etter avfallshentinga slettet med traktor. Det gjenstår noe raking, som må tas
våren 2015.
Etter årsmøtet ble det gjort henvendelse til Rottenvik veglyslag for å få informasjon om aktiviteten i laget.
Henvendelsen gav også beskjed om at dersom det ikke ble gitt tilbakemelding på henvendelsen innen
30.06.14 ville bevilgningen på kr. 200000 til veglyslaget ikke lenger være gjeldende. Styret fikk
tilbakemelding på SMS 06.07.14 om at det ikke var aktivitet i veglyslaget. Dette var ikke innenfor fristen
som var satt til 30.06.14. Rottenvik Bygdelag disponerer nå fritt alt av økonomiske midler som finnes i
laget.
I løpet av sommeren ble det bygget bru over grøfta som går over myra ned mot Rottenvikelva. Arbeidet ble
utført av Lundvoll Maskinstasjon på oppdrag fra Troms kraft. Dette gjør at arbeidet med å trekke skispor blir
enklere. Noen av medlemmene sysler med tanken om skibru over Rottenvikelva dersom det kan finnes et
egnet sted å legg brua. Skal et slik prosjekt kunne gjennomføres er det nødvendig med mange hjelpende
hender.
I oktober var det høsttakkefest. Dette var et spleiselag.

I løpet av høsten ble det ryddet kratt og skog langs langløypa for å bedre forholdene for å lage skiløyper.
Løypetraseen ble lagt noe om av praktiske årsaker. De trærne som ble felt står klare til å fraktes til
Vartohytta, og kan brukes til brensel.
Sent på høsten skrev Rottenvik Bygdelag og Skinnelv-Koppangen Bygdelag en felles uttalelse om
standarden på fylkesvei 311. Brevet ble sendt til fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo med kopi til
Lyngen kommune og Statens vegvesen. Bygdelagene inviterte Fylkesråden til befaring og møte våren 2015.
På dette møtet er det viktig å invitere bedrifter som er flittige brukere av vegen til næringsformål.
Styret i Rottenvik Bygdelag har, etter anmodning fra Lyngen kommune, sagt seg villig til å arrangere to
turer i lokalmiljøet til de som av ulike årsaker ikke kommer seg ut i naturen. Dette er lavterskeltilbud der
også rullestolbrukere skal kunne delta. Aktuelle områder for slike turer er langs veien fra Grendehuset til
Vartovollen, og for de sprekeste en tur til hytta. Servering av enkel turmat. Det er mulig å søke støtte til
dette formålet.
I løpet av høsten ble det bestilt snøscooter, sportrekker, slede og pulk til Bygdelaget. Scooteren,
sportrekkeren og sleden ankom bygda rundt midten av november, mens pulken ble bestilt og hentet like før
jul. Utstyret ble prøvekjørt, og etter små justeringer tatt i bruk. Utstyret ser ut til å fungere tilfredsstillende.
Seks av medlemmene har sagt seg villige til å føre scooteren. I samråd med førerne vil det bli laget en
oversikt over når de har tur til å trekke løyper.
Bygdelaget har fått noe tilskudd til finansiering av innkjøpene av nytt løypeutstyr. Vi har fått kr. 20.000 fra
Kjosen-Elvejord Grunneierlag, Lyngen kommune har bidratt med kr. 50.000, og Sparebank1fondet med kr.
50.000. Pengene fra SNN fondet har ikke kommet på konto enda, men sluttrapport for innkjøpene er sendt. I
tillegg ble det satt i gang kronerulling for å finansiere innkjøpet. Den er ennå ikke avsluttet. Dersom noen
mot formodning ikke skulle fått dette med seg så er kontonummeret 4785.07.03562.
For å få god oversikt over driftsutgiftene av scooteren har Rottenvik Bygdelag fått firmakort fra Statoil.
Kortet ligger på Best på Lyngseidet. Bare de som har meldt seg som førere av scooteren har anledning til å
bruke kortet. Best har fått navnene på disse personene.
Det er kjøpt inn låsbart nøkkelskap til oppbevaring av nøkler til scooteren og sjåen. Dette skapet er kodet, og
bare førerne av scooteren har kjennskap til koden.
Utfordringen blir å finne en god løsning for oppbevaring av utstyret. Det har vært mye snakk om temaet, og
det synes å være stemning for å lagre nyanskaffelsene ved Grendehuset. Det er ønskelig at en gruppe på tre
kyndige medlemmer til å gjøre de nødvendige vurderinger og tiltak for å finne best mulig løsning på
problemet.
Rottenvik Bygdelag har også i år vært med på TV-aksjonen. Takk til bøssebærerne.
Rottenvik Bygdelag har for driftsåret 2014 mottatt grunntilskudd og aktivitetstilskudd og tilskudd for
gjennomføringen av Skrotnisseprosjektet fra Lyngen kommune. I tillegg har vi fått kulturmidler, og midler
for tilrettelegging for fysisk aktivitet.
I 2014 var det i FYSAKBOKA registrert 3902 besøkende på Vartohytta. Dette er en formidabel økning fra
2013. Dette er fantastisk, og viser at hytta vår er den best besøkte i Lyngen kommune.

Styret vil nevne at det er nødvendig med dugnadsinnsats på hytta sommeren 2015. Dette for å rengjøre hytta,
ordne med veden og andre nødvendige ting for at hytta skal være klar til aktiviteter i 2016. Styret håper
mange av medlemmene tar turen til hytta for å hjelpe til. Målet er å lage en god sosial ramme rundt
dugnadsarbeidet.
Informasjon om ulike aktiviteter i laget vil bli ordnet digitalt. Styret vil defor be medlemmene om å være
flinke til å sjekke sine mailer, følge med på facebooksida til Bygdelaget og besøke hjemmesida flittig. Vi
håper at medlemmene kan bidra til å gjøre hjemmesida mer interessant for publikum.

Rottenvik bygdelag
Årsregnskap 2014
Balanse
Anleggsmidler
1100 Vartohytta
1200 Baneanlegg
1300 Lyngmo
1310 Startnummer
1320 Arctic Cat - snøscooter
1330 Løypeplog
1340 Pulk
Sum Anleggsmidler

Resultat
2014

Inntekter

2013

152 717,00
9,00

152 717,00

15 240,00
24 000,00
90 400,00
28 800,00

15 240,00

23 200,00
334 366,00

0,00

9,00

0,00
0,00
0,00

167 966,00

Omløpsmidler
1400 Andeler RGH

102 799,58

102 799,58

1520 Fordringer
1900 Kasse, kontanter
1910 Hyttekasse
1920 4785.07.03562
1930 4785.67.13799
Sum Omløpsmidler

1 443,25
0,00
635,00
16 701,88
369 030,82
490 610,53

0,00

Sum Eiendeler

824 976,53

736 277,08

-87 841,45
-736 277,08
-824 118,53

-681 787,49

Egenkapital
8800 Årsresultat hittil
2050 Egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
2400 Kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum Egenkapital og gjeld

3000 Salg Vartohytta
3005 Innkjøp salg hytta

-22 508,00
3 734,20

Netto salg
3010 Leieinntekter
3050 Arrangement inntekter
3055 Grasrotandel

-18 773,80
-300,00
-6 475,00
-5 296,26

3060 Medlemskontingent
3065 Vartohyttas venner
3075 Kronerulling

-11 800,00
-3 299,00
-39 300,00

3400 Sponsing og tilskudd
3990 Loddsalg

-83 000,00
0,00

Sum inntekter

-168 244,06

25 943,68

5 530,00
-20
278,00
-2 020,00
-7 040,00
-3 443,25
-10
650,00
-3 295,00
-23
000,00
0,00
-69
726,25

438 967,82
568 311,08

-54 489,49
-736 276,98

0,00

Driftskostnader
6020 Avskrivninger
6300 Tilskudd RGH
6310 Vedlikeh. Vartohytta
6320 Arr. utgifter
6330 Drift Vartohytta
6340 Drift snøscooter
6800 Kontorhold
7500 Forsikring Vartohytta
7510 Forsikring inventar
7720 Diverse
7730 Årsmøte
7770 Bankgebyr
Sum driftskostnader

37 669,00
0,00
21 293,00 8 061,00
0,00 5 860,00
7 678,50 4 524,00
4 671,90
0,00
3 857,21
0,00
5 963,00 2 214,00
2 134,00 2 108,00
232,00
197,00
6 885,00 2 536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 383,61 25 500,00

8040 Renteinntekter
8050 Rentekostnader

-9 981,00
0,00

0,00

-736 276,98

Resultat drift

-87 841,45

Avsk.

Avskrivning
Startnummer 2014
Arctic Cat 2014
Løypeplog 2014
Pulk 2014

2013
-25
808,00

0,00
600,00

-858,00
-858,00
-824 976,53

2014

Nypris
Tidligere
30069,00
0,00
113000,00
0,00
32000,00
0,00
29000,00
0,00

Årets avskrivning
6 069,00
22 600,00
3 200,00
5 800,00

7720 Diverse: Kjelke og trekk

Bokført verdi
24 000,00
90 400,00
28 800,00
23 200,00

-10
264,00
0,76
-54
489,49

