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•  Sloko Vel 

•  Slokovatn Vel 

•  Steinset Økteren Hytteforening 

•  Borgemarka Hytteforening 

•  Bratlid Vel 

•  Kontaktpersoner hytteområder: Bjorstulreset, Repeset, Briskerud, Lemortjern, Grotdalen 

•  Løypekjørere 

Til årsmøtet inviteres/innkalles to representanter i etablerte hytte-/velforeninger, samt 

representanter fra hytteområder i løypelagets område. 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE LØRDAG 5. JUNI 2021. 
Det innkalles herved til årsmøte i Borgegrend Løypelag. Årsmøtet avholdes 

 

Dato: Lørdag 5. juni 2021 kl. 16.00 
Sted: Borgegrend Jaktlavvo 

 

Nasjonale korona tiltak fra 27/5-21 gir tillatelse til følgende: 

 

Arrangementer 

Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt 

smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad 

unngår smittespredning mellom steder. 

Reglene for arrangementer er som følger: 

Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid 

lokale. Maks 30 personer utendørs. 

Innenfor dette kommer årsmøte til løypelaget. Det er vanligvis ikke over 20 personer som 

møter opp på årsmøte, men for å ha oversikt på antallet ønsker vi at alle som kommer sender 

påmelding til knut.borge@yahoo.no eller ringer Knut Borge på 481 00 646 

 

  

mailto:knut.borge@yahoo.no
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SAKLSISTE 

1. Godkjenne innkalling og saksliste 

2. Godkjenne stemmeberettigede (registrere medlemmer) 

3. Velge dirigent og sekretær 

4. Behandle styrets beretning 2020-2021 

5. Behandle regnskap i revidert stand 2020-2021 

6. Behandle innkomne saker og planer for kommende periode 

7. Budsjett/økonomi 

8. Valg 

Denne sakslista er sendt kontaktpersoner for de respektive foreninger og hytteområder m.fl.  

For hytteområdene har vi ført opp kontaktpersoner, og vi håper at de oppførte sørger for evt. 

videre koordinering innen sine områder. 

Dokumenter sendes kun per e-post til registrerte adresser, og legges ut Løypelagets 

Facebookside på denne linken: 

https://www.facebook.com/groups/164437087622110/ 

 

Årsmøtet avholdes i samsvar med vedtekter datert 13.6.2020. 

 

Med hilsen 

BORGEGREND LØYPELAG 29.5.2021 

Styret 

Knut Borge (styreleder) 
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SAKLSISTE – KOMMENTARER M.V. 

1. Godkjenne innkalling og saksliste 

2. Godkjenne stemmeberettigede (registrere medlemmer) 

3. Velge dirigent og sekretær 

4. Behandle styrets beretning 2020-2021 

Det vises til utsendt årsberetning. 

5. Behandle regnskap i revidert stand 2020-2021 

Det vises til utsendt regnskap. 

6. Behandle innkomne saker og planer for kommende periode 

 Ny løypetrase fra krysset Nordre Økteren til nordenden av Fjelløkteren (3,8 km) 

Styret i Steinset Økteren Hytteforening foreslår at dagens løypetrase fra Nordre 

Økteren til Reinsjøen avvikles og erstattes med oppkjøring av løype Nordre Økteren til 

nordenden av Fjelløkteren (3,8 km), se kartutsnitt under.  

Dette vil være et godt alternativ både for å gå en annen løype enn til Fagerfet og også 

et godt alternativ for å komme inn på løypenettet (Hallingløypa) som går til Reinsjøen 

og Hallingnatten samt også mulighet til å kjøre ned til Flatvollen, videre om Haglebu 

og opp igjen via Sloko/Kråkeskar. Nedkjøringen til Fagerfet kan også være krevende, 

spesielt når det er hardt føre. 

Dette er en trase som i perioder har blitt kjørt opp av Eggedal Turlag men med en fast 

oppkjøring ville dette blitt et godt supplement til dagens løypenett. 

Det er også slik at dagens løype over Nordre Økteren og til Reinsjøen er veldig 

værutsatt og har krevende nedkjøringer som gjør den vanskelig tilgjengelig for flere av 

brukerne. 

7. Budsjett/økonomi 

Styrets leder vil gi nærmere informasjon under årsmøtet. 

8. Valg 

Valgkomiteen fremmer følgende forslag til valg på årsmøtet: 

• Janne Bekkeseth    Leder (1.år) 

• Eldar Bekkeseth   Nestleder (2.år) 

• Ole Konrad Haug   Kasserer (2.år) 

• Jan-Aksel Svea   Sekretær (1.år) 

• Helge Thorsby   Styremedlem (1.år) 

• Bjørn Bergerud   Varamedlem (2.år) 

• Øystein Sørbø   Revisor (1.år) 
 

• Valgkomite: 

Bente Molin Kongsgård og Leif Bergerud (1.år) 


