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Vedtekter for Borgegrend Løypelag 
Organisasjonsnummer: 914 278 309 

Borgegrend Løypelag er opprettet med virkning fra 1.1.2010 gjennom godkjenning i Hovedutvalget for næring, 
miljø og kommunalteknikk i Nore og Uvdal kommune 4.2.2010. Løypelaget er en omdanning av det  

tidligere oppnevnte kommunale sti- og løypeutvalget i området Borgegrend. 
Vedtektene er sist ajourført 8.5.2015 

§ 1 FORMÅL 

Borgegrend Løypelag har som formål å forestå opparbeiding, vedlikehold, merking og skilting av stier 
og løyper, samt oppkjøring av skiløypene vinterstid utføres på en best mulig måte i tråd med vedtatte 
retningslinjer fastlagt for Nore og Uvdal kommune. 

§ 2 ORGANISASJON OG MEDLEMSKAP 

Løypelaget er organisert med et styre. Styret og øvrige tillitsvalgte velges på årsmøtet.  
Medlemmer av løypelaget kan være en representant fra aktuelle grunneiere i løypelagets definerte 
område, samt to representanter fra hver av hytteforeningene, velforeningene eller andre 
interessegrupper i løypelagets område. 
Innmelding skjer til styret. 

§ 3 ÅRSMØTE 

1) Årsmøtet holdes innen utgangen av mai måned. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene 
eller på annen forsvarlig måte, med minst 3 ukers varsel. 

2) Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styre i hende senest 2 uker før årsmøtet. 
3) Årsmelding, regnskap samt saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før 

årsmøtet. 
4) Stemmerett på årsmøtet har alle registrerte og fremmøtte medlemmer. 
5) Årsmøtet ledes av en dirigent som velges ved møtets begynnelse. 
6) Årsmøtet behandler: 

a) Styrets beretning 
b) Årsregnskap 
c) Innkomne saker, planer og budsjett for kommende periode 
d) Valg av leder, styremedlemmer og varamedlem samt revisor. 
e) Valg av revisor 
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Ved avstemming har hver av de fremmøte medlemmer/representanter en stemme. Skriftlig 
avstemming gjennomføres dersom en av møtedeltakerne krever det. 
Årsmøteprotokollen undertegnes av møteleder samt årsmøtets valgte sekretær, og sendes alle 
medlemmer. 

§ 4 STYRET 

1) Løypelaget ledes av et styre på tre eller fem medlemmer. Antall styremedlemmer fastsettes 
hvert år av årsmøtet. I tillegg velges et varamedlem. Alle velges for et år av gangen. 

2) Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders 
stemme avgjørende. 

3) Styret fører protokoll fra sine møter. 

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

1) Innkalles når styret finner det nødvendig. 
2) Eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det 
3) Innkalles med to ukers varsel, og kan bare behandle de saker som innkallingen omfatter. 

§ 6 VEDTEKTSENDRINGER  

Kan kun skje på ordinært årsmøte, og krever 2/3 tilslutning av de avgitte stemmer. 

§ 6 OPPLØSNING  

Forslag om oppløsning skal behandles på årsmøte, og krever 2/3 tilslutning. Deretter må saken på nytt 
behandles på ekstraordinært årsmøte, hvor det også kreves 2/3 tilslutning. 
Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler Nore og Uvdal kommune, som kun kan benytte midlene til 
arbeid for sti- og løypenettet i tilsvarende område som Borgegrend Løypelag. 
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