Årsberetning 2017
STAVSPLASSEN SA
Org.nr: 979 333 951 mva

1. Generelt
2017 har vært et år med normal drift på Stavsplassen. Bygningsmassen har blitt vedlikeholdt ut
fra tilgjengelige ressurser.
Stavsmartn var også i år det største arrangementet, både når det gjelder publikum og omsetning.
Andre arrangementer i egen regi har vært hingste-, hoppe- og unghestutstilling, samt StavsBrygg.
I tillegg har selskapet i økende grad leid ut haller og utearealer. Stav camping har som vanlig gått
inn i selskapets drift.
2. Virksomhetens art og beliggenhet
Samvirkets formål er å utvikle sin eiendom Stavsplassen til et idrettsområde for bruk av hest, og
et næringsområde for hesteaktiviteter, som ride- og kjørestevner og hesteutstillinger samt andre
utstillinger, messer, stevner og aktiviteter.
De lange tradisjonene på Stav skal ivaretas. Sentralt i dette ligger drift og utvikling av
Stavsmartn, som skal være en bygdemobilisering, og derigjennom et bidrag til optimisme og
fellesskap i lokalmiljøet og regionen. Stavsplassen SA kan også ta driftsansvar for anlegg og
virksomheter som støtter opp under foretakets formål, samt delta i næringsutvikling i sitt
nærområde.
Foretaket har som formål at ethvert overskudd skal føres tilbake til selskapet og dets aktiviteter.
Virksomhetens beliggenhet er på Stavsplassen, Kongsvegen 1638, 2635 Tretten, i
Gudbrandsdalen.

3. Fortsatt drift
Egenkapitalsituasjonen i selskapet er tilfredsstillende.
Arrangementene er grunnlaget for den økonomiske situasjonen, samt gode bidrag fra våre
samarbeidspartnere. Drift og vedlikehold av eiendommen er utfordrende, men likevel
tilfredsstillende. Likviditeten er i perioder noe anstrengt pga variasjon i omsetning gjennom året.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

4. Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet for ansatte synes tilfredsstillende og dekker kravene om likestilling. Det blir
jobbet kontinuerlig for å finne optimale sikringstiltak for å forebygge skader i forbindelse med
arrangementene. Alle ansatte, frivillige og dugnadsmedarbeidere er forsikret i tilfelle ulykker.

5. Ytre miljø

Stavsplassen SA har pr. i dag ingen forhold ved virksomheten som påvirker det ytre miljøet.
Styret er likevel klar over muligheten for uønsket støy ved ytterligere vekst i antall og typer
arrangement. Administrasjonen jobber derfor kontinuerlig med tiltak for å unngå at nærmiljøet
blir belastet.
6. Redegjørelse for årsregnskapet
Det vedlagte årsregnskapet viser et overskudd på kr 146 378,-.
Dette er kr 354 459,- bedre enn i 2016.
De vesentligste årsakene til et bedre resultat i 2017 er noe høyere omsetning av mat og drikke
under våre arrangementer, spesielt Stavsmartn. Litt mer utleie av fast eiendom gir også positivt
bidrag.
Bedre kontroll, bl.a. på varekjøp, er noe av årsaken til mindre utgifter. Mindre lønnskostnader er
også en vesentlig del av at utgiftene har gått ned.

7. Styrets sammensetning og virksomhet
Styret har i driftsåret hatt denne sammensetningen:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Jon Henning Prestegarden
Irene Lien
Pål Haugstad
Marit Furuhaugen
Svein Reistad
Anita Stenumgaard
Odd Stensrud

Det har i perioden vært avholdt 6 ordinære styremøter. Totalt har styret behandlet 52
protokollførte saker.

8. Ansatte / inngåtte avtaler
Stavsplassen SA har hatt følgende avtaler:
- Daglig leder
Svein Austlid

100 % stilling

- Arrangementsmedarbeider Bente Søderholm
100 % stilling
Nedsatt til 80% i januar -mars, frivillig ordning.
- Vaktmester

Arnfinn Nylund
70 % stilling fram til 28.februar.
Nedsatt til 50% fra 1.mars. Sluttet etter oppsigelse 30.september.
Resten av året har selskapet ikke hatt ansatt vaktmester.

- Selskapet har løpende avtale med Regnskap Innlandet SA om regnskapsføring.

9. Drift
Øyer kommune har driftsansvar for ridehallen. ØK kjøper tjenester av Stavsplassen SA for å
ivareta dette ansvaret.
Stavsmartn ga et netto overskudd på ca kr 612 000,-, som er ca kr 218 000,- bedre enn i 2016.

Resultatet fra Stavsmartn er det beste som har vært framlagt noen sinne.
Årsaken til det gode resultatet skyldes bl.a. betydelig bedre omsetning av mat og drikke, særlig
på kveldstid. Økning i billettprisen ga godt bidrag, i tillegg til god styring på utgiftssida.
Hesteutstillingene krever mye tilrettelegging og arbeid, uten at inntektene står i forhold til dette,
bortsett fra Hingsteutstillingen som gir et godt økonomisk bidrag.
Utleie av Stavsplassen til andre arrangører/leietakere er økende og gir etter hvert gode
økonomiske tilskudd.

StavsBrygg er et arrangement i vår regi. 2017 var fjerde året dette ble gjennomført. Økonomisk
gikk arrangementet også i år i minus. Dette skyldes for lite publikum og for liten omsetning.
Styret har derfor bestemt at StavsBrygg ikke skal arrangeres i 2018, men tas opp til ny vurdering
seinere.
Stav camping eies og drives av selskapet. Campingen bærer preg av nedslitte fasiliteter og behov
for opprustning. Hverken driften av campingen eller selskapet generelt tillater annet enn
nødvendig vedlikehold. Campingen har ca 60 faste plasser. Under store arrangementer på plassen
driver vi utleie av ledig kapasitet. Økonomisk går driften i pluss og er positivt for likviditeten i
rolige perioder av året.
Vi har gjennom året opprettet og reforhandlet mange samarbeidsavtaler med lokale og regionale
bedrifter. Avtalene er i størrelsesorden kr 5 000,- til 20 000,- og gir et avgjørende tilskudd i
driften.

10. Andre prosjektaktiviteter/byggeaktiviteter
Den økonomiske situasjonen gjennom driftsåret har gjort at selskapet ikke har hatt handlingsrom
for store prosjekter, ut over nødvendig vedlikehold av bygningsmassen.
Selskapet søkte midler fra Øyer kommune sitt næringsfond til StavsBrygg. Vi ble innvilget kr
10 000,-. Rapport og regnskap er levert og tilskuddet utbetalt.
Vi har søkt midler fra Norsk kulturarv til maling av den vernede Fonstadbygningen og fått tilsagn
om kr 30 000,-. Maling og utbetaling av midlene blir gjort i 2018.
Selskapet søkte arrangementsmidler fra Regionrådet for Lillehammerregionen til et prosjekt vi
har kalt «Hestehandel». Vi ble tildelt kr 50 000,-. Sluttrapport er levert 1.april -18 og midlene
kommer på regnskapet i 2018.

11. Sluttord
Selskapet har brukt sine ressurser til å ivareta formålet: - utvikle eiendommen, arrangere og legge
til rette for aktiviteter, særlig for hest, samt drifte og utvikle Stavsmartn. Styret hevder at alt
arbeid i selskapet har vært rettet mot å tilfredsstille målsettingen.
Uten den frivillige arbeidsinnsatsen som kommer Stavsplassen SA til del ville det bli vanskelig å
tilfredsstille målsettingen. Her nevnes spesielt den trofaste dugnadsgjengen som ukentlig stiller
opp i sommerhalvåret, Stavsplassens venner, alle frivillige som deltar i faggrupper rundt
Stavsmartn og lag/foreninger som stiller med dugnadsmannskap under arrangementer. I tillegg
har vi en trofast og uunnværlig gjeng som tar nøkkelroller i forskjellige anledninger.

Styret retter en hjertelig takk til alle!

Med dette legges årsberetning og regnskap for 2017 fram for Årsmøtet i Stavsplassen SA.
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