
Gjenvollhytta
Styret

STATUTTER FOR DRIFT AV GJENVOLLHYTTA
1 Gjenvollhytta er Klæbu Idrettslags eiendom.

2 Hytta er ment som et middel for å skape samhold, miljø og trivsel i laget, og samtidig være
med på å gi avdelingene mulighet for økonomisk vinning. Eventuelt overskudd skal brukes
til drift og vedlikehold av hytta med nærområder, til nytte for Klæbu og omegns befolkning.

3 Idrettslaget velger på årsmøtet i mars et hyttestyre på 6 medlemmer. Leder og nestleder
velges hvert år og de øvrige medlemmer for 2 år. Valgene bør innrettes slik at det ikke
forekommer full utskifting av styret på ett og samme år. Gjenvollhyttas sittende styre er
valgkomité for hyttas styre. Dette på bakgrunn av styrets nødvendige kompetanse for drift
av hytta.

4 Hyttestyret er ansvarlig for:
A - Drift av hytta, herunder utleie og kafédrift m.v. (se punkt 5 og 6)
B - Opparbeidelse av hus, inventar og uteområder
C - Tilrettelegging og vedlikehold av turløypenettet
D - Drift og vedlikehold av parkeringsplassen
E - Sørge for at alle grunneieravtaler er på plass til enhver tid
F - Sørge for at bommen til enhver tid er funksjonell

5 Utleietakster og regler blir årlig gjennomgått av styret i Gjenvollhytta, og legges årlig fram
for behandling i Klæbu ILs årsmøte. Ved utleie skal det inngås skriftlige eller digitale avtaler,
hvor det presiseres at skader påført hus eller inventar i leietiden må erstattes av
leietakeren.

Driftssesongen starter 3. helg i januar og varer til og med 2. påskedag. I helgene i denne
perioden, når kaféen er stengt, kan lagene som har dugnadsansvar benytte hytta
vederlagsfritt til arrangement.

Mai er forbeholdt konfirmasjoner og høstukene 34-43 er forbeholdt vanlige utleiepriser.
Utenfor disse periodene og i driftssesongen kan alle avdelinger i Klæbu IL leie hytta til en
leiepris til 50% av gjeldende utleiepris, og er da også ansvarlig for renhold selv.

Hyttestyret er ansvarlig for å organisere kafédriften. Alle idrettslagets medlemmer og
avdelinger er i like stor grad forpliktet til å hjelpe til med driften av kaféen. Hyttestyret kan
med utgangspunkt i medlemslisten sette opp en vaktturnus for å få gjennomført
kafédriften.

6 Fordeling av overskuddet fra kafédriften fordeles mellom lagene som har vært på dugnad
og Gjenvollhytta. 80 % av overskuddet går tilbake til lagene og 20 % går tilbake til hytta.
Hyttestyret skal hvert år legge fram for årsmøtet i Klæbu IL:
- Aktivitetsplan for kommende år
- Årsmelding fra inneværende år
-Budsjett for kommende år

7 Endringer i statuttene kan foretas av årsmøtet i Klæbu IL etter alminnelig flertall av
frammøtte stemmeberettigede medlemmer.


