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PROTOKOLL ÅRSMØTE FREDAG 17. JUNI 2016. 
 
Dato: Årsmøtet ble avholdt fredag 17. juni 2016 kl. 18.30 – 19.45. 
Sted: Borgegrend Jaktlavvo i Borgegrend. 
 
Møtet ble åpnet av leder i løyplaget, Halvor Haug, som ønsket velkommen til årsmøtet og 
jaktlavvoen i Borgegrend. 
Årsmøtet ble gjennomført med følgende saksliste: 
 
1) GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE 

I henhold til vedtektene skal årsmøtet holdes innen utgangen av mai måned, men ble av 
ulike grunner utsatt til juni. Det var ingen innvendinger til dette, og innkallingen samt 
forslag til saksliste ble godkjent. 
 

2) GODKJENNE STEMMEBERETTIGEDE 
Det møtte i alt 14 representanter; Halvor Haug, Bjørn Bergerud, Hans R. Bakken, Øystein 
Sørbø, Jan-Aksel Svea, Olav Gjærevold, Bente Molin Kongsgård, Robert Liverud, Leif 
Bergerud, Hans Bekkeseth, Eldar Bekkeseth, Knut Sigurd Haug, Leif Haug og Martin 
Skriudalen. 
 

3) VELGE DIRIGENT OG SEKRETÆR 
Halvor Haug valg til dirigent, og Hans R. Bakken til sekretær. 

 
4) BEHANDLE STYRETS BERETNING 2015 

Ved gjennomgang av beretningen fremkom merknader om: 
- Pkt. 3. Løypetraseen fra Lemortjern og ned til Eggedalsveien er ikke ryddet, og har 

heller ikke blitt kjørt opp. 
- Pkt. 4. Stien over Bjørstølfjellet er foreløpig ikke ryddet. Halvor Haug bistår 

Elvestrand Hytteforening vedr trase. 
- Pkt. 5. Det er ønskelig med bedre informasjon når de enkelte løypetraseer er kjørt opp. 

Det har vært vurdert å få løypene inn på «Skisporet.no», men bruk av dette er hva en 
kjenner til forholdsvis dyrt. Det tas imidlertid en fornyet kontakt for å sjekke dette 
nærmere ut. Swix skal ha overtatt driften av systemet. 
Om en kommer frem til at «Skisporet.no» ikke er aktuelt, bør det vurderes om 
Facebook kan være en alternativ løsning. 

- Pkt. 6. Løypekjøringen sist vintersesong ble drøftet. Vanskelig start på sesongen, det 
var mye løs snø som gjorde at det ikke ble tilfredsstillende underlag, og samtidig åpne 
bekker og overvann på myrer – og vann. 
Det ble i 2015 kjøpt inn tre nye sporsettere, der hvor disse kunne brukes ble det veldig 
fine spor. For øvrig var man godt fornøyd med løypekjøringen basert på de 
forutsetninger som er i området. 

- Det ble gitt en nærmere orientering om godtgjørelse til løypekjørerne. Basert på km, 
timer og kostnader med drift og vedlikehold av private scootere, er det ingen lukrativ 
godtgjørelse som utbetales. 

 
Årsberetningen ble godkjent med innkomne merknader/kommentarer. 
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5) BEHANDLE REGNSKAP I REVIDERT STAND 2015 

Regnskapet for kalenderåret 2015 viser et underskudd på kr 60.566. Årsaken til dette er 
innkjøp av tre nye sporsettere til en kostnad på kr 132.520, hvor av det er mottatt tilskudd 
fra kommunen på kr 48.500, og følgelig en netto kostnad for løypelaget på kr 84.020. 
Regnskapet for øvrig følger samme trend som tidligere år, og beholdningen ved utgangen 
av året var på kr 186.498. 
Fra hytteeiere er mottatt innbetalinger til løypekjøring med kr 65.397. Det kom spørsmål 
om overføring av midler til løypekjøring som innbetales via innbetalingsgiro til 
kommunen. Hvor det er angitt at innbetalingene gjelder særskilte områder, blir disse 
midlene overført de enkelte løypelag. Det ble anmodet om at innbetalingene for 
Borgegrend å benytte seg av den giroen som løypelaget sender ut. 
Regnskapet er gjennomgått og anbefalt av revisor, og ble enstemmig godkjent. 
 
 

6) BEHANDLE INNKOMNE SAKER OG PLANER FOR KOMMENDE PERIODE 
a) Evt endringer i vedtekter 

Det ble drøftet om vedtektene burde endres slik at årsmøte kunne avholdes i juni 
måned. Det var enighet om at årsmøtet bør avholdes så snart som mulig etter 
vintersesongen, og det ble ikke foretatt neon endringer i vedtektene. 

 
b) Utbedring/rydding av løypetraseer – nye løypetraseer 

Følgende prosjekter ble drøftet: 
• Se nærmere på tidligere planlagt trase mellom Lemortjern og Eggedalsveien. 
• Traseen mellom Økteroset – Kupa. Noe bredere trase ovenfor Fjellset. Martin 

Skriudalen ser nærmere på dette. 
• Trase mot Styggegramsfjellet: Fra Søre Økteren til Klunkhellebekk – opp nedre 

del av Snødokk – over mot Djupedokk og videre opp dalen mot Styggegrams-
fjellet. Få lov til å rydde noe slik at det blir greit å brøyte løype, men det 
planlegges ikke oppkjøring av løype. Thomas Langaard må kontaktes. 

• Rundeløype rundt Økterene – Martin Skriudalen forfølger disse tankene videre. 
 

c) Rydding av stier 
For Elvestrand Hytteforening er spesielt disse stiene aktuelle å få ryddet: 
• Gammel trase over Bjørstølfjellet. Halvor Haug bistår i forbindelse med trase. 
• Stien Vogninn – Skjønnegrammin. Noe rydding og oppmerking. 
• Gammel trase mellom Skjønnegrammin og Høgeli ryddes og merkes. 
Bør kunne være aktuelt å søke kommunen om bidrag til rydding. Kommunen har en 
budsjettpost på kr 300.000 til dette formålet. 
Elvestrand og Steinset-Økteren Hytteforening avtaler et felles planmøte for 
koordinering av rydding og merking av stier. 

 
d) Informasjon vedr oppkjøring av skiløyper 

Det vises til behandling av dette under årsberetning og erfaring fra siste vinters 
løypekjøring. Må arbeides for å finne en tilfredsstillende løsning som ikke innebærer 
større økonomiske kostnader. 

 



 Borgegrend Løypelag 

Side 3 av 3 
 

 
7) BUDSJETT/ØKONOMI 

Halvor Haug orienterte generelt om løypelagets økonomi. Det er ikke de store endringene 
fra år til år. Driften er nøktern, og anbefales å fortsette på omtrent tilsvarende måte. 
Dette ga årsmøtet sin tilslutning til. 
 

8) VALG (I HENHOLD TIL VEDTEKTENE) 
I henhold til vedtektene skal styret bestå av tre eller fem medlemmer. Det ble vedtatt å 
velge et styre på fem medlemmer + varamedlem. Alle valg er for et år av gangen. 
Følgende ble enstemmig valgt: 

 
Leder: Halvor Haug 
Styremedlemmer: Bjørn Bergerud 
 Leif Bergerud 
 Bente Molin Kongsgård 
 Hans R. Bakken (sekretær) 
Varamedlem: Helge Thorsby 
 
Revisor: Jan-Aksel Svea. 
 
Det forutsettes at det avholdes styremøter for planlegging av driften av laget og de 
oppgavene årsmøtet har behandlet. Styreleder innkaller til møter. 

 
 
Protokollen godkjent. 
 
 
 
 
 Halvor Haug Hans R Bakken 
 Dirigent Sekretær 
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