Prosjekt ny løypemaskin 2019 - 2020.
Sak til årsmøtet 28. november.

Dagens maskin er fra år desember 2012. Har gått 1800 timer og i 6 sesonger. God stand i
dag, kostet en god del på ved reperasjoner i fjor. Kan i dag selges for kr 650’ – 750.000. Må
regne med påkost i åra fremover mht vedlikehold

Ny maskin koster EUR -+ 200.000. Pluss mva i norske kroner, dvs total ny sum kr
2.400.000 ca. Norske kroner er svak p. d. som kjent.
Ny maskin er selvsagt enda bedre enn den gamle med flere tekniske ting som gjør det enda
bedre å kjøre, mere klimavennlig og bruker mindre energi mm. Bredde er det samme.

Mulig finansiering kan være:
-

Egne oppsparte midler
Innbytte gammel maskin
Alvdal Kommune
Sparebank Stiftelsen Hedmark
Innsamlingsaksjon «Spleis»
Innsamlingsaksjon lodd a kr 300, 700 lodd
Bidrag næringsliv/sponsorer
Momskompensasjon- forening-58% ca
Sum

kr 900.000 (i dag kr 750’)
kr 600.000
kr 100.000
kr 350.000
kr 25.000
kr 150.000
kr 25.000
kr 275.000
2.425.000

Det er søkt midler fra Sparebank Stiftelsen høsten 2018, fått avslag. En kjenner til at,
med erfaring fra denne typer søknader, at det ble innvilget mange søknader på
løypemaskin sist vår i størrelse orden som vist i finansieringsplanen. Alt tyder på at vi
også vil få innvilgelse på minimum kr 350’ ved spesifisert søknad i kommende år.
Et alternativ kan være å vente i flere år med tanke på å spare seg opp mere midler
gjennom ordinær drift. Faren er selvsagt at drifts kostandene vil øke på grunn av
eldre maskin mm. En annen mulighet er å gå i dialog med Tynset eller Folldal med
tanke på å drifte ei maskin sammen. Flere alternativer finnes selvsagt.
På generelt grunnlag vil det være lurt å være offensiv i dag med tanke på fremtiden.

Kostnadsstrukturen i foreninga. Det har tradisjonelt vært mindre fokus på
økonomien da det har gått greit rundt totalt sett. Innbetalingen fra brukerne har
vært bra i alle år – og er det fortsatt. Dette er vår økonomiske ryggrad. Sett over tid
de siste åra så har vi en noe sterk økning i kostnadene utover inntektssiden på drift
av løypemaskin utstyret og innleie av arbeidskraft. Her må styret ha et sterkere
fokus og jobbe konkret med å ha sterkere oppmerksomhet med kostandene og
inntektene.
Videre fremdrift i saken kan være. Under forutsetning om at årsmøtet gir
godkjenning til å «kjøre videre» i saken og utrede den videre kan en slik fremdrift
være aktuell:
-

Desember 2018: søke Alvdal Kommune om tilsagn med varighet ut år 2020 kr
100.000 (men ber om avklaring før april 2019)
Jobbe konkret med kostander og inntekter i budsjettet for 2019 med tanke på å ha kr
900.000 på maskinfond ved neste årsmøte
Søke Sparebank Stiftelsen Hedmark frist 1. april, svar senest 20. mai
Etter styrets behandling starte lotteri juni med 6 mnd varighet, forutsetter positivt
svar fra AK og Stiftelsen
Jobbe med SPLEIS og andre finansieringskilder fra juni og i 6 mnd
Kjøpe evt ny løypemaskin til jula 2019 evt i løpet av 2020

Alvdal 28. nov 2018
Johan Ragnar Eggen/leder

