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PROTOKOLL ÅRSMØTE FREDAG 8. MAI 2015. 
 
Sato: Årsmøte ble avholdt fredag 8. mai 2015 kl. 18.30-20.30. 
Sted: Borgegrend Jaktlavvo i Borgegrend 
 
 
Møte ble åpnet av leder Halvor Haug. Han ønsket velkommen til det første formelle årsmøte 
basert på vedtekter utarbeidet 2014. Videre orienterte han kort om hvordan løypelaget 
tidligere hadde vært organisert som et kommunalt utvalg, for deretter med virkning fra 
årsskiftet 2009/2010 til å bli et «privat» løypelag. Det var bl.a. økonomisk gunstig å bli et 
selvstendig løypelag. I 2013 kom det krav fra lagets bankforbindelse om at laget måtte ha et 
offisielt organisasjonsnummer registrert i Brønnøysund, det holdt ikke lenger med et «fiktivt» 
kundenummer. For registrering i Brønnøysund er det en forutsetning at det foreligger 
godkjente vedtekter for foreningen, og på den bakgrunn ble det vedtekter utarbeidet. Videre 
har det vært et ønske om mer kontakt og samarbeid med de ulike hytteforeninger/-områder, og 
dette er det tatt høyde for i vedtektene. 
 
Deretter en presentasjon av de fremmøtte, det vises til oversikt under sak 2. 
Etter innledningen fra Halvor Haug, gikk en over til sakslista, hvor følgende ble behandlet: 
 
1) GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

Innkalling og saksliste godkjent. Man ble enige om en enkel forretningsorden om at møtet 
ledes av dirigent, og at de som vil ha ordet gir tegn om dette (noe som viste seg litt 
vanskelig å holde ...) 

 
2) GODKJENNE STEMMEBERETTIGEDE (REGISTRERE MEDLEMMER) 

Det var i alt 10 fremmøtte; Fra styret i løypelaget: Halvor Haug (Grotdalen), Bjørn 
Bergerud (Repeset) og Hans R. Bakken (Steinset).  
Sloko – Helge Thorsby, Elvestrand – Olav Gjærevold og Bente Molin Kongsgård, Brattlid 
– Asbjørn Larsen. 
Løypekjørere for øvrig: Sigurd Haug (Grotdalen, kjører Lemortjern), Martin Skriudalen 
(Økteren/Steinset), Hans Bekkeseth (Briskerud) og Leif Haug. 
 
Stemmeberettigede var inntil to fra hvert hytteområde/-forening. Kun Elvestrand 
Hytteforening møtte med to representanter. Olav Gjærevold presenterte kort nydannet 
hytteforening på Elvestrand, ca 30 hytter og 22 medlemmer i foreningen. 
 

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

4) BEHANDLE STYRETS BERETNING 2014 
Siden dette er første ordinære årsmøte i Løypelaget etter vedtekter utarbeidet i 2014, 
inneholdt beretningen av den grunn litt historikk tidligere enn året 2014. 
Beretningen ble gjennomgått av sekretæren. Det fremkom kommentarer til enkelte 
punkter i beretningen. Til neste årsberetning er det ønskelig at en også tar med oversikt 
over sist avsluttet vintersesong. En får vurdere om beretningen skal følge kalenderåret, 
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eller om den skal følge «beretningsåret», dvs fra 1. mai til 30. april. Dette må også 
vurderes i forhold til regnskap. 
Det fremkom også spørsmål vedr adresselister for de enkelte områder, gjelder spesielt for 
områdene Brattlid, Evlestrand og Sloko. Sekretær sender gjeldende adresselister til 
kontaktpersoner for disse områdene, og vice versa slik at disse blir ajourført. Med unntak 
av det årlige løypeskrivet kan det være aktuelt med annen informasjon via e-post. 
 
Beretningen godkjent med ovenstående kommentarer. 
 

5) BEHANDLE REGNSKAP I REVIDERT STAND 2014 
Det vises til regnskap for året 2014, datert 15.1.2014 av styrets leder. Regnskapet for året 
2014 viser samlede inntekter med kr 203.665, hvorav kr 133.000 i løypetilskudd fra 
kommunen, og kr 63.880 innbetalt fra hytteeiere/brukere. 
I utgifter er betalt kr 182.840 for løypekjøring, og kr 4.300 for innkjøp av stolper til 
skiltmerking. 
Halvor Haug orienterte videre om at det siste vintersesong er kjøpt løypemidler/-3 
spormaskiner til en samlet pris på kr 149.000. Av dette har kommunen refundert kr 
48.500, tilsvarende 1/3 del. Sist vintersesong er så langt innbetalt kr 57.000 fra hytteeiere/ 
brukere. 
 
Regnskapet var revidert, og ble godkjent. 
 

6) BEHANDLE INNKOMNE SAKER OG PLANER FOR KOMMENDE PERIODE 
Det er ikke innkommet særskilte forslag til saker ut over det styret har ført opp, og som er: 
 
a) Vedtekter for løypelaget 

Styret foreslår i § 2 at «Medlemmer av løypelaget kan være en representant fra 
aktuelle grunneiere .. osv» 
Styret foreslår et nytt pkt 6 e) under § 3: Valg av revisor. 
 
Forslaget enstemmig godkjent. 
 

b) Erfaring/oppsummering fra siste vinters løypekjøring 
Styrets leder innledet med en muntlig oppsummering av sist vinters løypekjøring. 
Tidlig i sesongen bød løypekjøringen på flere problemer, mildvær som ikke ga noe 
godt underlag, lite snø, og med 3-4 perioder hvor det kom snø, for deretter mildvær og 
regn. Dette førte mange steder til trær som ble bøyd og sperret løypene, og som 
følgelig måtte ryddes.  
Man har primært lagt prioritering i oppkjøring av løyper basert på løypeskrivet som 
ble sendt ut tidlig på vinteren. Avhengig av været tidlig i sesongen er det en vurdering 
i forhold til løyper i skogsområder vis a vis fjelløyper. Videre om løyper kjører opp på 
fredager eller lørdager. Dette er en vurdering løypekjørerne gjør, og det er ikke hver 
gang en treffer i forhold til været. 
Det var flere kommentarer til løypekjøringen, og stikkordvis nevnes: 

- Fra Elvestrand stort sett bra, men skulle noen ganger ønske det var kjørt 
tidligere 
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- Løypa mellom Skjønnegrammin og Borgegrammin kunne kanskje tidlig på 
vinteren vært bedre oppkjørt 

- Men vi er i et område hvor vi ikke kan forvente superspor til enhver tid, og 
heller ikke ønsker «doble trikkeskinner». 

- Martin Skriudalen kommenterte problemer med at det ikke var særlig «fast 
snø» tidlig i sesongen, og bekker som var åpne, dette var utfordringer ved 
løypekjøringen. 

- Spørsmål om det kan gjøres noe med enkelte bekkeoverganger, kan de f.eks. 
«utbedres» med kvister slik at de lettere fryser til. 

- For øvrig positive kommentarer til at det i en del utforkjøringer bare ble 
slåddet i stedet for spor. 

 
c) Utbedring/rydding av løypetraseer – nye løypetraseer 

Lemortjern – Brattlid. 
Styret fremmer forslag om en mulig ny trase mellom Lemortjern og Brattlid. Det 
forutsettes grunneiertillatelse og at de respektive hytteområder forestår rydding i løpet 
av sommeren/høsten. Kart med aktuelle løypetraseer delt ut. 
Dette ble drøftet i forhold til organisering av løypekjøringen. Alternativ er at den som 
kjører nordfra og ned til Brattlid kjører videre ned til bilveien, og tilsvarende sørfra fra 
Lemortjern og nord til samme sted på bilveien. 
I første omgang ses på alternativ fra Brattlid ned til bilveien. Halvor Haug sammen 
med Asbjørn Larsen ser nærmere på traseen. 
Halvor Haug og Knut Sigurd Haug ser nærmere på evt trase fra Lemortjern og 
ned/nord til bilveien. 

 
Lisetbekken – Repeset. 
Ønske fra Elvestrand Hytteforening om ei mulig fast oppkjørt løype mellom 
Lisetbekken og Repeset. Flat of fin trase som vil binde løypenettet bedre sammen slik 
at det kan bli rundløyper. Traseen kjøres sporadisk, kan være noe utfordringer i 
forhold grunneiertillatelse. 

 
Elvestrand ønsker å bidra generelt i arbeidet med rydding av traseer, utbedringer, 
stolper som kan settes opp, gjøre løypene mer synlig. 

 
d) Rydding av stier 

Styret anbefaler at de enkelte foreninger/hytteområder står for dette. Løypelaget kan 
bistå ved henvendelse til grunneiere om tillatelse, og økonomisk bistand, bl.a. til 
skilting. 
 
Elvestrand Hytteforening ønsker å rydde sti fra brua ved Elvestrand, over 
Bjørstølfjellet og ned igjen på nordsiden. Halvor Haug bidrar med kontakter for 
nødvendige tillatelser. 
Videre bø stien mellpom Skjønnegrammin og Høgeli ryddes. 
 
Kommunen bevilger hvert år rundt kr 300.000 til rydding av stier, så det er mulig å 
søke om midler. 
Løypelaget kan også bidra med midler, ønsker/søknader fra hytteforeninger tas opp 
etter hvert. 
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7) BUDSJETT/ØKONOMI 

Styreleder Halvor Haug orienterte om relevant budsjett for kalenderåret 2015. Ordinær 
virksomhet vil ligge på rundt kr 200.000. I tillegg kommer kostnader som orientert om 
tidligere til innkjøp av tre spormaskiner, og bidrag fra kommunen til dette. 
 

8) VALG (I HENHOLD TIL VEDTEKTENE) 
Årsmøtet var enige om at det velges tre styremedlemmer og et varamedlem. Følgende ble 
enstemmig valgt: 
Leder Halvor Haug 
Styremedlem: Bjørn Bergerud 
Sekretær: Hans R Bakken 
Varamedlem: Bente Molin Kongsgård. 
 
Revisor: Jan-Aksel Svea. 
 

 
 
Halvor Haug takket for et godt møte, og håpet at dette vil bidra til enda bedre samarbeid 
mellom Løypelaget og de ulike interessegrupper i fjellområdet. 
 
Avslutningsvis ga Olav Gjærevold fra Elvestrand Hytteforening uttrykk for at de er fornøyd 
med den jobben løypekjørerne står for, og at de er fornøyd med mottatt informasjon. 
 
 
 
Protokollen undertegnet av: 
 
 
 
 Halvor Haug Hans R Bakken 
 Dirigent Sekretær 
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