Årsberetning 2020
STAVSPLASSEN SA
Org.nr: 979 333 951 mva

1. Generelt
2020 har vært et spesielt år for Stavsplassen SA. Året startet med ombygging av kjøkkenet i
Havrebua, fra et enkelt anretningskjøkken som la store begrensninger på bruksområde til et
moderne og velutstyrt produksjonskjøkken. Kjøkkenet er bygd med to hensikter. Den første er å
gi Stavsplassen SA mulighet til å produsere mat til salg ved egne arrangementer fra bunnen av.
Dette vil gi reduserte råvare kostnader og økt inntjening på matsalg. Den andre hensikten er å leie
ut kjøkkenet til et marked i vekst, nemlig lokal småskala matproduksjon. Kjøkkenet hadde et
godt belegg de første to månedene etter åpningen i slutten av april.
I slutten av mars måned mottok Stavsplassen SA flere avbestillinger på arrangementer og utleie
av anlegg planlagt til våren og sommeren 2020. På bakgrunn av disse vurderte selskapet det som
formålstjenlig å permittere alle ansatte. Daglig leder og arrangementsmedarbeider ble permittert
80% og vaktmester ble permittert 100% fra 1. april 2020. Vaktmester reduserte sin
permitteringsgrad til 60% fra 1. juni. Permitteringsordningen ble holdt uforandret fram til 1.
november da daglig leder reduserte permitteringen til 60%.
Pandemien medførte store utfordringer for selskapet. Hingsteutstillingen ble tidlig avlyst, og ble
erstattet med en redusert kåring uten publikum, det samme ble Unghestskue. Utover sommeren
ble det også klart at 13-treffet måtte avlyses. Det samme ble også Stavsmartn, for første gang
siden 1943. Den beslutningen ble fattet på styremøte den 18. august.
Den reduserte aktiviteten har vært kritisk for selskapets økonomi. Lokalbefolkningen ønsker
Stavsplassen SA sin tilstedeværelse og aktivitet og i løpet av sommeren fikk selskapet 69 nye
andelseiere som gav selskapet kjærkomne inntekter.
Byggingen av Tindetårnet (speakertårnet) startet i 2020. En avtale med Anlegg Øst Entreprenør
AS gav oss grunnarbeider som ble ferdigstilt i juni. Avtalen med Tinde Hytter AS ble signert i
oktober 2020 og oppføringen startet i november. Til jul var bygget ferdig utvendig og
Stavsplassen SA tilrettela for gjennomføring av årets julegudstjeneste som ble holdt fra
Tindetårnet.
Stavsplassen SA har gjennom hele 2020 planlagt gjennomføring av Hyttemessen i
Gudbrandsdalen. Dette er tiltenkt at skal bli Stavsplassen SA sitt neste store hovedarrangement.
Det var lenge planlagt at dette skulle gjennomføres høsten 2020, men det ble tidlig besluttet at
dette skulle utsettes til 2021. Stavsplassen SA ble tildelt kroner 30.000,- fra Regionrådet i
Lillehammer regionen for å utrede og forprosjektere arrangementet med gjennomføring i 2021.
Det kom tidlig flere statlige kompensasjonsordninger. Stavsplassen SA søkte støtte fra
Kulturdepartementet og Skattedirektoratet, men fikk avslag på begge søknadene da selskapet
ikke oppfylte alle kriteriene.
I august fikk Øyer kommune statlig påfyll til sitt næringsfond, øremerket bedrifter som hadde falt
utenom kompensasjonsordningene. Stavsplassen SA søkte her om midler og fikk i desember
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utbetalt kroner 500.000,- Denne tildelingen gjorde at Stavsplassen SA hadde mulighet til å
fortsette drift gjennom vinteren 2021.
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
Den økonomiske situasjonen til Stavsplassen SA er krevende. Uten tildelingen fra Øyer
kommune hadde muligheten for fortsatt drift vært særdeles krevende. Permitteringen av de
ansatte vil videreføres til 1. april 2021 for å kutte lønnsutgifter.
Stavsplassen SA er nå avhengige av at høsten 2021 blir tilnærmet normal slik at det vil være
mulig å gjennomføre Stavsmartn som er selskapets største enkeltarrangement.
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 underskudd på kr 161.609,- Dette er et resultat av særdeles
sviktende inntekter. Stavsplassen SA har i år hatt en driftsinntekt på kroner 1.697.857,- dette
inkluderer tilskuddet fra Øyer kommune. Dette er en driftsinntekt på drøyt 2,5 millioner mindre
enn i 2019. Inntektene i 2020 baserer seg i stor grad på drift av campingplassen med tilhørende
strøminntekter og utleie av fast eiendom. Drift av campingplass har gått som normalt i 2020.
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7. Styrets sammensetning og virksomhet
Styret har i driftsåret hatt denne sammensetningen:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Svein Reistad
Irene Lien
Therese Carlson Sellevold
Trond Vidar Musdalslien
Odd Stensrud
Bjørn Børde
Oskar Aarnes

Det har i perioden vært avholdt 6 ordinære styremøter. Totalt har styret behandlet 40
protokollførte saker.
8. Ansatte / inngåtte avtaler
Stavsplassen SA har hatt følgende avtaler:
- Daglig leder
Eivind Holen Buhaug

100% stilling

- Arrangementsmedarbeider Bente Søderholm

100% stilling

- Vaktmester

50% stilling

Tore Morten Blihovde

- Selskapet har løpende avtale med Regnskap Innlandet SA om regnskapsføring.
9. Drift
Øyer kommune (ØK) eier og drifter ridehallen. ØK kjøper tjenester av Stavsplassen SA for å
ivareta dette ansvaret.
Stavsplassen SA skylder ØK andel av bygge kostnadene, gjenstående i 2020 kr 237.698,Selskapet har avtale om nedbetalingsplan.
Selskapet har i 2020 gjennomført en redusert Hingsteutstilling som eneste arrangement.
Ombygging av kjøkkenet i Havrebua ble ferdigstilt i april 2020. Kjøkkenet genererte gode
inntekter de første månedene før markedet forvitret. Stavsplassen SA erkjenner at det må til
bedre og mer målrettet markedsføring av kjøkkenet i 2021 for å sørge for leieinntekter.
Tindetårnet ble i stor grad ferdigstilt i 2020. Tårnet er finansiert gjennom tilskudd fra Gjensidige
stiftelsen gitt til Stavsplassens venner for bygging av tårn, samt tilskudd fra Sparebank 1
Gudbrandsdalen. Overskytende andel av bygge kostnad som ikke dekkes av tilskudd kan dekkes
av Stavsplassens venner. Byggingen av Tindetårnet gir således ikke Stavsplassen SA økte
kostnader i 2020.

10. Andre prosjektaktiviteter/byggeaktiviteter
Utover ombyggingen av kjøkkenet i Havrebua, bygging av Tindetårnet og planlegging av
Hyttemesse som er omtalt i tidligere punkter har ikke Stavsplassen SA gjennomført andre
prosjekter i 2020.
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11. Sluttord
Stavsplassen SA har opplevd 2020 som et krevende år og arbeidsstokken har vært delvis
permittert i tre kvartaler. Selskapet har i 2020 brukt sine ressurser på å utvikle eiendommer og
planlegge for aktivitet i 2021. Det har med de fasiliteter som finnes på Stavsplassen vært
utfordrende og finne aktivitet som ville tilfredsstilt smitteverntiltak og samtidig gi selskapet
inntekt. Styret hevder at alt arbeid i selskapet har vært rettet mot å oppfylle selskapets formål.
Stavsplassens venner har vært primus motor bak Tindetårnet, uten venneforeningen hadde det
ikke vært bygd.
Stavsplassen SA ønsker også å takke den trofaste dugnadsgjengen som har vært til uvurderlig
hjelp for selskapet i mange år.
Med dette legges årsberetning og regnskap for 2020 fram for Årsmøtet i Stavsplassen SA.
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