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• Sloko Vel 
• Slokovatn Vel 
• Steinset Økteren Hytteforening 
• Elvestrand Hytteforening 
• Bratlid Vel 
• Kontaktpersoner hytteområder: Bjorstulreset, Repeset, Briskerud, Lemortjern, Grotdalen 
• Grunneierkontakt 
• Løypekjørere 
 
Til årsmøtet inviteres/innkalles to representanter i etablerte hytte-/velforeninger, samt 
representanter fra hytteområder i løypelagets område. Tilbakemelding om deltakelse – 
antall/navn – innen 15. juni på e-post til: hr.bakken@online.no, eller SMS til 916 77 277. 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FREDAG 17. JUNI 2016. 
Det innkalles herved til årsmøte i Borgegrend Løypelag. Årsmøtet avholdes 

Dato:  Fredag 17. juni 2016 kl. 18.30 
Sted: Borgegrend Jaktlavvo (200m på veien sydover fra søppelcontainere 

ved brua i Borgegrend – veien til Lemortjern) 
Årsmøtet avholdes i samsvar med vedtekter datert 8.11.2014, som følger vedlagt. 
 
SAKLSISTE 
1) Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
2) Godkjenne stemmeberettigede (registrere medlemmer) 
3) Velge dirigent og sekretær 
4) Behandle styrets beretning 2015 
5) Behandle regnskap i revidert stand 2015 
6) Behandle innkomne saker og planer for kommende periode 

a) Evt endringer i vedtekter 
b) Erfaring/oppsummering fra siste vinters løypekjøring 
c) Utbedring/rydding av løypetraseer – nye løypetraseer 
d) Rydding av stier 

7) Budsjett/økonomi 
8) Valg (i henhold til vedtektene) 
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styre i hende senest 1 uke før årsmøtet. 
Sendes per e-post til: hr.bakken@online.no, innen fredag 10. juni 2016. 
 
Med hilsen 
BORGEGREND LØYPELAG 1.6.2016 
Styret 
Halvor Haug (416 36 816), Bjørn Bergerud (971 92 540), Hans R. Bakken (916 77 277), 
Bente Molin Kongsgård. 
Øvrige årsmøtedokumenter sendes kun per e-post til registrerte adresser, og legges ut på 
denne linken senest 15. juni: http://steinset-okteren.no/borgegrend-loypelag/ 
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Denne innkallingen er sendt følgende 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. 
Vi ber om at foreningene og hytteområdene melder tilbake innen 15. juni hvor mange/hvem 
som kommer slik at vi har en viss oversikt. 
Innkalling, frister og dato for avholdelse av årsmøtet er ikke helt etter vedtektene, men vi 
håper for forståelse for det. Merk også at vi har satt forslagsfrist kun en uke før årsmøtet, og 
påmelding kun er par dager i forveien. 
Vi må prøve oss litt frem når det gjelder best mulig tid for plassering av årsmøte. 
Beretning og regnskap, samt aktuelle forslag legges ut på den linken som er angitt i 
innkallingen. Det sendes ikke noe videre per post. Får vi tilbakemeldinger med oppgitte e-
postadresser sender vi til disse. 
 
• Sloko Vel 

-  Helge Thorsby  -  helge.thorsby@vegvesen.no 
• Slokovatn Vel 

- Bjørn Erling Ottesen  bjornerlingo@gmail.com 
• Steinset Økteren Hytteforening 

-  Øystein Sørbø  - oystein.sorbo@norlilibris.no 
- Jan-Aksel Svea -  Jan.Aksel.Svea@teknologisk.no 

• Elvestrand Hytteforening 
-  Olav Gjærevold  - olav.gjaerevold@ebnett.no 
- Bente Molin Kongsgård  - bente.molin.kongsgaard@gmail.com 

• Bratlid Vel 
- - Asbjørn Larsen   asbla@hotmail.no 

• Kontaktpersoner hytteområder:  
o Bjorstulreset - Robert Liverud hege@liverud.no 
o Repeset  - Bjørn Bergerud, Leif Bergerud 
o Briskerud  - Hans Bekkeseth 
o Lemortjern - Ernst Halvor Moe 
o Grotdalen  - Halvor Haug, Øystein Landsgård, Knut Sigurd Haug 

• Grunneierkontakt  - John Bergerud 
 
• Løypekjørere 

Halvor Haug - halvor.haug@hotmail.com 
Øystein Landsgård - oystein@vidda.no 
Leif Haug -  
Hans Bekkeseth -  
Bjørn Bergerud - bjorn.bergerud67@gmail.com 
Leif Bergerud -  
Knut Sigurd Haug -  
Martin Skriudalen - maskri@online.no 
(flere av løypekjørerne er også ført opp som kontaktpersoner i sine hytteområder) 
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