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REFERAT FRA STYREMØTE 19.5.2017. 
 
Dato: 19. mai 2017 19.00-21.00 
Sted: Rødberg Hotell. 
 
Til stede: Halvor Haug, Bjørn Bergerud, Bente Molin Kongsgård, og Hans R Bakken. 
Forfall: Helge Thorsby og Leif Bjørn Bergerud. 
 
1) AKTUELLE REFERATER 

a. Styremøte 7.10.2016 
Sak 5 - det er ikke utarbeidet nye retningslinjer for godtgjørelse til løypekjørere, men 
nye skjemaer er laget og delt ut. 
Sak 8 – ny sporsetter ble drøftet med løypekjørerne på møte 9.12.2016. Ble enige om 
først å prøve ny sporsetter, deretter evt kjøpe inn. Pga dårlig vinter ikke prøvd, og 
heller ikke kjøpt inn. 
For øvrig ingen merknader til referatet, 

b. Møte med løypekjørere 9.12.2016 
Ikke laget noe skriftlig referat fra møtet. Evt ny sporsetter ble drøftet, jfr kommentar 
over. Videre var en enige om at det er viktig å få satt sporunderlag så tidlig som 
mulig. Overlapping av kjøring Skjønnegrammin – Borgegrammin ble drøftet. Dette 
har fungert greit i vinter. 

 
2) ÅRSBERETNING 2016 

Sekretær hadde laget utkast til årsberetning. Denne ble gjennomgått og ajourført. 
Sendes ut sammen med saksliste for årsmøtet. 
Foreløpig ikke fått svar fra turistsjefen/Næringsselskapet vedr GPS-enheten til scootere 
og finansiering av disse. Dette purres opp slik at vi får tilbakemelding innen årsmøtet. 
Når det gjelder løypekjøring ble det kjørt noe før jul (siste delen av november) , deretter 
nesten to måneders opphold som følge av dårlige snøforhold. 
 

3) REGNSKAP 2016 
Regnskapet som omfatter kalenderåret 2016 viser et overskudd på kr 35.215. Bidrag fra 
kommunen samt innbetaling fra hytteeiere ligger på samme nivå som de siste årene. 
Legges frem for årsmøtet til godkjenning. 
 
Styreleder tok samtidig opp at kommunen for året 2017 har vedtatt ny fordelingsnøkkel 
vedr løypetilskudd. Antall hytter i stedet for antall km løyper er lagt til grunn. Dette mer 
enn halverer tilskuddet til Løypelaget. Innbetaling fra hytteeiere er også betydelig 
mindre, det er innbetal ca kr 35.000. 
Styret er av den oppfatning at endringer i løypetilskuddet ikke er akseptabelt. Dette må 
tas opp med kommunen etter drøfting på årsmøtet. 
 

4) FORBEREDELSER ÅRSMØTE 
• Årsmøtet avholdes fredag 9.6.2017 i Borgegrend Jaktlavvo. Innkalling må sendes ut 3 
uker i forveien. Sekretær sørger for dette.  
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• Forslagsfrist er to uker før årsmøtet. Saksliste med årsberetning og regnskap skal 
sendes ut senest en uke før møtet. 
• Aktuelle saker fra styret er en gjennomgang av løypekjøring, informasjon om 
oppkjørte løyper (Skisporet.no), samt fordelingsnøkkel for løypetilskudd fra 
kommunen. 
• Når det gjelder valg meddelte Halvor Haug at han trekker seg som styreleder, og 
sekretær stiller også plassen i styret til disposisjon. Bjørn Bergerud hadde noen tanker 
rundt ny leder samt arbeidsfordeling i styret. Han gjør videre undersøkelser vedr ny 
styreleder. 

 
Referent. Hans R Bakken 
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