Årsberetning 2021
STAVSPLASSEN SA
Org.nr: 979 333 951 mva

1. Generelt
2021 har i likhet med 2020 vært et spesielt år. Administrasjonen fortsatte sin permitteringsgrad i
henholdsvis 60% på daglig leder og 80% på arrangementsmedarbeider og vaktmester fram til 1.
mai.
Stavsplassen SA søkte etter midler i forbindelse med støtteordningen til Innovasjon Norge som
omhandlet omstilling i event- og reiselivsnæringer. I Samråd med FRAM (innovasjons
rådgivningsprogram som Stavsplassen SA deltar i) utarbeidet vi en søknad til støtte om å få
gjennomføre distriktets første Hyttemesse. Her søkte og fikk Stavsplassen SA kroner 400.000,noe som gjorde at selskapet kunne binde arbeidstid til planlegging og gjennomføring av dette
arrangementet i 2021.
I mars måned fikk også Stavsplassen SA kompensasjon for medgåtte kostnader til avlyste og
ikke gjennomførte arrangementer i 2020. Dette var midler tildelt fra mat- og
landbruksdepartementet gjennom Innovasjon Norge og dekket kostnader til Hingsteutstillingen,
13-treffet og Stavsmartn. Stavsplassen SA fikk totalt kroner 326.384,- gjennom denne ordningen.
I februar startet samtaler med Brit Iren Bjerkestuen, etter hennes initiativ, for å utrede et mulig
nytt driftssamarbeid på Cadillac Diner (CD). Brit Iren ønsket at CD fortsatt skulle eksistere, men
ønsket ikke å ha hovedansvaret for driften. Stavsplassen SA stilte seg positive til dette og i april
ble det, på ekstraordinært styremøte, besluttet å opprette et nytt driftsselskap der Stavsplassen SA
er eneaksjonær for å stå for den daglige driften av CD. Selskapet heter Cadillac Drift AS og eies
av Stavsplassen SA. Cadillac Drift AS har personell-, økonomi- og driftsansvar for CD. I mai
måned startet prosessen med å ansette sommervikarer for CD parallelt med at Brit Iren ryddet og
klargjorde lokalet for gjenåpning. I forkant av åpning valgte Brit Iren Bjerkestuen og trekke seg
fra samarbeidet. Cadillac Diner åpnet fredag 4. juni og ble driftet til og med september.
I mai måned gjennomførte Stavsplassen igjen en redusert Hingsteutstilling som strakte seg over
ei uke. Dette var en koronatilpasset utstilling, der hester kom og dro gjennom hele uken. Dette
medførte at det ble en dårlig inntjening for Stavsplassen SA sin side.
Stavsplassen SA gjennomførte også Unghestskue i mai, her var det 43 påmeldte unghester.
Vår og sommermånedene gikk med til og i stor grad planlegge Hyttemesse Gudbrandalen. Det
ble tidlig besluttet at Hyttemesse Gudbrandsdalen skulle gjennomføres. Her forventet vi et helt
annet publikumstrykk enn på Stavsmartn, så i lys av gjeldende smittevernsrestriskjoner så ville
dette bli et arrangement som kunne gjennomføres på en økonomisk forsvarlig måte. For
Stavsmartn sin del var vi usikre på hvordan dette skulle la seg gjennomføre. I september forstod
vi at det gikk mot en åpning av samfunnet i løpet av høsten og vi besluttet derfor å planlegge for
en «normal» gjennomføring av Stavsmartn i 2021.
Hoppeutstllingen ble gjennomført i september med rekordstor påmelding. Hele 110 hester var
påmeldt denne utstillingen. Det største antallet på flere år. Men hverken Hoppe- eller
Unghestutstilling er økonomisk sterke arrangementer.
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Når det gjelder Hyttemesse Gudbrandsdalen var det meget utfordrende å overbevise utstillere om
at dette var et godt arrangement i 2021. Noe som igjen gjorde det utfordrende å markedsføre
arrangementet, da vi hadde få utstillere på plass sommeren 2021. Dette gjorde at planen om å
produsere et eget «Hyttemagasin» for messen ble avlyst. Her var det planlagt at vi skulle
presentere utstillere og gi utstillere mulighet til å få redaksjonell omtale om sine produkter eller
firmaer mot betaling. Magasinet var tiltenkt utsendt til alle med fritidsbolig i Øyer, Gausdal,
Lillehammer og Ringebu kommune.
I september, når det var besluttet at Norge skulle åpne opp igjen, merket vi også at det var
enklere å hente utstillere til arrangementet. Men vi klarte allikevel ikke å overbevise mer enn 13
utstillere. Dette var rett under halvparten av de 30 som vi hadde som målsetting om å tiltrekke
oss. I arbeidet med å overbevise utstillere viste det seg i mange tilfeller at utstillerne var
interesserte i å delta, men ønsket ikke å delta på første gjennomføring, da de ville vurdere
publikumstall og vår evne til å gjenta arrangementet. Vi besluttet i september og tilby 50% i
rabatt på standleie. Dette som er virkemiddel for å tiltrekke oss flere utstillere og for å vise vår
takknemmelighet til de utstillerne som tok sjansen og meldte seg på første gjennomføring. Dette
virkemiddelet gav oss dessverre ingen nye utstillere.
Stavsplassen SA er fornøyd med gjennomføringen selv om vi ikke oppnådde hverken det
publikums- eller utstillerantallet vi hadde håpet på. Vi har i denne gjennomføringen høstet gode
erfaringer som vi tar med oss til neste års gjennomføring. Både på markedsføringstiltak og
kontakt opp mot utstillere og samarbeidspartnere.
Samtaler med utstillere i etterkant viser at samtlige enten har gjennomført salg, eller fått nye
potensielle kunder på sine lister. Selv om de er litt skuffet over antall besøkende erkjenner vi alle
at det tar tid å bygge et nytt arrangement. Og at 2021 var et spesielt år.
Stavsmartn ble et lyspunkt for Stavsplassen SA dette året. Vi hadde et tilsvarende
publikumsantall som i 2019 og tilnærmet like mange utstillere. Den totale omsetningen endte på
1,75 millioner og med et resultat på 0,55 millioner. Et svakt billettsalg til fredagskvelden i
Gutormshall gjorde at vi ikke nådde samme omsetning som i 2019, men med mindre utgifter til
underholdning samt mindre arbeidstid brukt til planlegging gjorde at resultatet var nær kroner
200.000,- bedre enn i 2019.
Den 1. november hadde Bente Søderholm sin siste arbeidsdag i Stavsplassen SA. Bente fratrer
selskapet etter 11. års ansettelse og begynte i ny jobb som regnskapsmedarbeider i Mercura
Regnskap på Lillehammer. Stavsplassen SA startet rekruttering av ny medarbeider i september
og 27. oktober ble Sussan Kroken fra Fåvang formelt ansatt som Arrangementsansvarlig i
Stavsplassen SA fra 1. januar 2022. Sussan kommer med kompetanse innenfor arrangementer,
markedsføring og digitalmarkedsføring som Stavsplassen SA ikke har innehatt tidligere. Sussan
vil med sin kompetanse utvilsomt styrke selskapet.
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.
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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 fortsatt krevende. Kompensasjoner i 2021 og
gjennomføring av Stavsmartn har gjort at selskapet fortsatt har likviditet til drift gjennom
vinteren 2022, men vi er spesielt bekymret for økte energikostnader. Selskapet er avhengig av
godt publikumsantall på sine arrangementer i 2022 for videre drift av selskapet.
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 159.223,- Overskuddet kommer som et
resultat av at Stavsplassen SA har mottatt kompensasjon og støtte til gjennomføring av
arrangementer i 2021. Kundefordringer som i regnskapet er ført med kroner 276.867,- er i dag
redusert til kroner 76.000,- og betalingsplaner er avtalt. Dette gjelder i stor grad beboere på
campingen.
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 5 ordinære styremøter og 2 ekstraordinære styremøter. I alle
saker som har omhandlet stiftelse av Cadillac Drift AS og drift av Cadillac Diner har styreleder
meldt seg inhabil grunnet eierskap i Kongsvegen 1569, disse sakene har da blitt diskutert og
vedtatt med Irene Lien som leder. Totalt har styret behandlet 36 protokollførte saker.
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8. Ansatte / inngåtte avtaler
Stavsplassen SA har hatt følgende avtaler:
- Daglig leder
Eivind Holen Buhaug

100% stilling

- Arrangementsmedarbeider Bente Søderholm

100% stilling, (fratrådt 1. november)

- Vaktmester

50% stilling

Tore Morten Blihovde

- Selskapet har løpende avtale med Vekstra Regnskap Innlandet 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 2021 kr 216.089,Selskapet har avtale om nedbetalingsplan.
10. Andre prosjektaktiviteter/byggeaktiviteter
Utover Hyttemesse Gudbransdalen som er redegjort for i punkt 1 har ikke selskapet gjennomført
noen nye prosjekter/aktiviteter i 2021.
11. Sluttord
Stavsplassen SA har opplevd 2021 som et krevende år. Selskapet har i 2021 benyttet sine
resurser på å planlegge og gjennomføre Hyttemesse Gudbrandsdalen og Stavsmartn. Selskapet er
avhengig av gode gjennomføringer i 2022 for å få økonomien på rett kjøl etter utfordrende år.
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 2021 fram for Årsmøtet i Stavsplassen SA.
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