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Årsmøte i Felle Løypelag  for året 2017/18 

Protokoll fra årsmøte i Felle Løypelag 2018.   
 

Møte ble holdt hos Åge Nystøl 190518 kl 14.00  
 
 
 
Leder Kristian Bay ønsket velkommen til møte. 
 
 
Forretningsorden: 
1. Registrere antall frammøtte medlemmer og fullmakter: 
Fra Grestjønn Hyttevel møtte Tom Christiansen, leder i velforeningen. Samt fra SOV Brede Bolsø, leder 
i velforeningen SOV. Ole Christian Leerstang Fra styre møtte følgende: Kristian Bay, Roland Larsen, , 
Jan Kristian Hellemyr, Ole Søren Sparås, Åge Nystøl og Ragnar Lie. Fraværende Styremedlemer Ole 
Petter Løyte, Bjørn Gunnar Feltstykket Jørgen Halvorsen.  Fra valgkomite: Fraværende Arild Hobæk 
GHV. . Astrid Løyte, Felle IL, Sverre Onstad SOV 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden: 
Innkallingen er fastsatt i vedtektene og lagt ut på hjemmesiden, samt sendt ut på e: post. Innkallingen 
ble enstemmig godkjent. 
3. Valg av dirigent og referent  

Til dirigent ble Kristian Bay valgt.  

Til referent ble Ragnar Lie valgt.  

4. Valg av medlem til å skrive under årsmøteprotokollen i samråd med møteleder. 

Til å underskrive protokollen sammen med leder: Roland Larsen valgt. 

 

Følgende dagsorden ble enstemmig godkjent. 

1. Styrets beretning 

2. Styrets regnskap 

3. Innkommende forslag. 

4. Fastsettelse av kontingent 

5. Budsjett 

6. Valg 

7. Avslutning, 

 

 

Beretning fra styret i Felle Løypelag 2017/18 
Styrets forslag til beretning for det forløpne år var vedlagt innkallelsen. Leder Kristian Bay refererte 
styrets beretning. Det var ingen kommentar til beretningen. 
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Tillitsvalgte har bestått av som valgt på årsmøte 2017: 

Leder:    Kristian Bay.   Gjenvalgt for 2 år 
Nestleder:  Åge Nystøl   Ikke på valg gjenstår 1 år. 
Kasserer:  Roland Larsen   Gjenvalgt for 2 år.  
Sekretær:  Ragnar Lie   Ikke på valg gjenstår 1 år.   
Styremedlem:  Jan Hellemyr   Gjenvalgt for 2 år 

Styremedlem:  Jørgen Halvorsen ny  Ikke på valg gjenstår 1 år.   

Styremedlem:  Ole Petter Løyte (Felle IL ) Gjenvalgt for 2 år 

1.       Varamann Ole Søren Sparås  Ikke på valg Gjenstår 1 år. 

2.       Varamann Bjørn Gunnar Feltstykket Gjenvalgt for 2 år 

 

Valgkomite. 

Arild Hobæk Grestjønn Vel                         Ikke på valg Gjenstår 1 år. 

Astrid Løyte Felle IL                                      Ikke på valg Gjenstår 1 år. 

Sverre Onstad Sandtjønnlia                           Ikke på valg Gjenstår 1 år. 

  

Møter / Styrearbeid 

Det er avholdt 1 årsmøte. Samt 3 styremøter. .  Fremmøte i styret har vært vekslende. 

Styret har bl.a. behandlet følgende saker:  

Status økonomi / Fastsette budsjett for kommende sesong 

Utarbeidelse av fremdriftsplan og fordeling av oppgaver. 
Inngå avtale med Høymyr om løypekjøring og gravemaskin barmarkpreparering for kommende 
sesong. Organisere innkjøp av utstyr. 
Lagerbygg for utstyr maskiner etc.  
Planlegge dugnader: 
Treungenfestivalen 

Oppmåling og skilting av løypetraseer. 
Søknader om støtte fra stiftelser og tilstøtende kommuner. 
Styre fikk henvendelse fra Gjerstad IL som ønsket sammenkobling fra Kleivann til vårt løypenett. Dette 
ville medført at det ble satt inn gravemaskiner, som kunne barmarkpreparert hele vår løypenett i 
nærområde, med plan om benyttelse til sommerløyper for fot/sykkelturer helt fram til Kleivann og 
Gjerstad. Det ble dessverre dårlig formidlet og velforeningene fryktet dette ville gå på bekostning av 
utarbeidelse av vårt nærområde. Da dette ville koste store investeringer ble det søkt om støttemidler 
til div. , men dette ble ikke innvilget. Dermed er dette avventet videre saksgang.  
Vi har hatt div. møter med Felle IL, som er meget interessert i tettere samarbeid med Felle Løypelag. 
Det ønskes i første omgang å overføre alt ansvaret for løypekjøring til Felle IL. Disse ønsker investere i 
nyere og mer moderne løypemaskin. Dette ønsker Felle Løypelag å støtte økonomisk. Planer og 
avtaler vil utarbeides fremover.  

Gjennomførte saker: 
Dugnader gjennomført med god hjelp og  ferdig  garasjebygg, kledd, beiset og montert skyvedører. 
Klopper er reparert etter store vannskader Barmarkspreparert med gravemaskin delevis enkelte 
steder , men p.g.a. bløte myrområder ble ikke dette utført etter planen. rundt Grestjønn og 
Sandtjønn.   Sammenkoblingen med skiløyper inn til Heimdalsheia er gitt opp da  fremkommelighet 
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med maskin bli vanskelig. Kjøpt beitepusser for å rydde løyper for småkratt og lyng. Samt ny 
hyttebygg på UTV med dører og varmeaperat samt vinduspussere. Flere lass med rør er anskaffet fra 
brødrene Dahl.   
Søknader til DNB og -Gjensidigstiftelsen samt Nissedal Kommune utført. Skisesongen 2016/17. 
Første snøfall desember, hvor det ble kjørt løyper så snart forholdene var tilstede. Men daglige store 
snøfall med vekslende kulde og mildvær skapte vanskelige forhold. Da det ikke var frost i bakken før 
første snøfall ble det store oversvømmelser og skiløypene vaskes vekk enkelte steder p.g.a. 
manglende barmarkpreparering hvor rør ikke er lagt. .  
Det ble inngått avtale med Felle IL som kjørte opp løyper, da p.g.a. store snøfall utover vinteren 

skapte problemer for UTV med sporlegger. Maskinen kjørte fast mange steder og med hjelp av 

løypemaskin på Felle IL ble det gode forhold.   

Felle Løypelag drives med mye dugnadsinnsats og tilskudd fra kommuner, bedrifter og privatpersoner.   

I tillegg  bidrar de tilhørende hyttefeltene normalt med en andel av kontingenten til det respektive 

hyttevelet. Det anmodes velforeningene å oppfordre medlemmene til å betale velkontingent og 

dermed støtte til løypelaget.  

Denne andelen er pt. kr. 800.- pr. år. 

For  styret. 

Ragnar Lie Sekretær. 

Vedtak:  

Styrets beretning enstemmig vedtatt. 

 

Regnskap. 

Kasserer refererte regnskap, som viste en åpningssaldo pr 010517  kr 93 751,60 

Resultat pr 010518. kr 138 022,15, Kontingentbidrag etc. for 2018 er enda ikke forfalt til betaling. 

Regnskap følger her: for regnskapsårene 2017/18 legges ut på hjemmesiden. Følgende:  

 

Vedtak:  

Styrets forslag til regnskap enstemmig vedtatt. 

3. Innkommende forslag. 

Sak 1) 
Felle Løypelag bør være tydelige på at det er hyggelig at folk benytter sti-traseène til fots vår-
sommer-høst 

Dersom folk skal gå i ski-løypetraseène om vinteren, syntes jeg det er klokt av styret i Felle Løypelag å 
foreslå at de kan gjerne gå - men da med truger  
Dette vil møte de som ikke kan/eller ønsker å benytte ski, på en positiv og hyggelig måte uten å skape 
irritasjon. (Jamfør Vedtekt § 6 - Arbeide for løypebrukernes beste) 
Innspill: Felle Løypelag ber de gående benytte truger i ski-løypetraseène om vintern 

 
Vedtak: 
 Årsmøte støttet å anbefale gående  med truger i vinterløyper på siden av skisporet.  
Er det harde faste forhold er det ingen ting i veien for å gå til fots utenom skisporet. Viktige er at alle 
tar hensyn til hverandre og at det ikke skaper sjenanse for noen.  
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Sak 2) 
Etter en snørik vinter med litt tele i tillegg, har det vært greie forhold i vestre ski-løypetrasè rundt 
Sandtjønn 

Dette er en av de beste skiår av de siste 5-7 årene 

Jeg mener å ruste opp østre ski-løypetrasè rundt Santjønn er et klokt valg (legge ned vestre løype) 
Undrer meg på at skitraséen legges der Havrefjellet har et voldsomt vann-nedfall i vårløysningen, og 
at det er sjelden telen setter seg så dypt at det holder en tråkkemaskin 

Innspill: Bruk de 140.000 kr som var avsatt i 2017-18 til maskinarbeid med løypene (og som ikke ble 
benyttet ), til å sette i stand østre skiløype rundt Sandtjønn  
 
Vedtak:  
Skitraséene vil bli utbedret med gravemaskin og hvor vestre side av Sandtjønn ledes høyere opp i 
terrenget. Østsiden over til Havrefjell Hyttegrend forbedres og legges noe om. Løypene i nærområde 
barmark prepareres slik at de kan benyttes til sommerløyper.  Drenering av våtområder etc. 
utarbeides.     
 
Sak 3) 
Årshjul for styret og medlemmene 

Synliggjøre en tydeligere struktur slik at medlemmene kan planlegge å delta på dugnader m.m. 
Formål med innspillet er å få flere med på dugnader, og at vi kan planlegge dette i god tid 

Ved å ha en pool med personer som kjører maskinene, kan de ved å se på oversikten også bytte seg i 
mellom ved behov 

For oss medlemmer virker dette svært tilfeldig og at det blir stor belastning på enkeltpersoner 

  

Aktiviteter Dato Ansvarlig Oppgaver Anslagsvis 
kostnad 

Styremøter I 
løypelaget 

        

Vårdugnad         
Høstdugnad         
          
Turnus for kjøring 
av skiløyper 

Navn  Maskin 1 
snøscooter 

Maskin 2 
  

Maskin 3 
Leie av maskin 

Helg uke 1         
Helg uke 2         
Helg uke 3         
Helg uke 4         
Helg uke 5         
Helg uke 6         
Helg uke 7         
Helg uke 8         
Helg uke 9         
Helg uke 10         
Helg uke 11         
Helg uke 12         
Helg uke 13         

Innspill: Benytte årshjul for de ulike aktivitetene i Felle Løypelag og synliggjøre disse for 
medlemmene 

 
Vedtak:  
Års hjul utarbeides. Tjeneste Løypekjøring kjøpes inn av Felle IL, som nyanskaffer mer 
moderne løypemaskin. Supplering med eget utstyr forbeholdes erfarende brukere da 
flerbrukene erfares at ting går i stykker. Sist vinter gikk mye av tiden med til reparasjoner.  
Årsmøte takker Wenche Gudesen for gode  forslag.  
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Da regner jeg med at du Kristian tar sakene inn i agendaen, og deretter opp på Årsmøtet i Felle 
Løypelag 

Takk  til dere i Felle Løypelag som gjør det mulig for oss å ha flotte vinteropplevelser 

  
Med vennlig hilsen 
Wenche Gudesen 

Kyrtjønn 62 

Medlem i SOV 

 
 
Innsendt følgende forslag fra Åge Nystøl. 
Hvert medlem/forening/lag  har 3 representanter med hver sin stemme på FL 
generalforsamling/årsmøte.  
(Beklager dette ikke kom med i innkallelsen.) 
 
Vedtektsendring er av følgende:  
§ 3b Medlemskap 
Rett til å tegne medlemskap har alle velforeninger samt idrettslag/grunneierlag/hytteutbyggere, som 
har naturlig tilknytning til Felle Løypelags løypenett. Hver forening/lag regnes som medlem og har 1 
(en)stemme ved avstemminger på generalforsamling/årsmøte. Hver velforening betaler samlet 
medlemskontingent beregnet ut fra bestemt beløp på årsmøte pr. foreningsmedlem. Hver 
medlemsforening kan møte på generalforsamling/årsmøte med så mange personer de ønsker. 
Endres til: 
§ 3b Medlemskap 
Rett til å tegne medlemskap har alle velforeninger samt idrettslag/grunneierlag/hytteutbyggere, som 
har naturlig tilknytning til Felle Løypelags løypenett. Hver medlem/forening/lag  har 3 representanter 
med hver sin stemme på FL generalforsamling/årsmøte. Hver velforening betaler samlet 
medlemskontingent beregnet ut fra bestemt beløp på årsmøte pr. foreningsmedlem. Hver 
medlemsforening kan møte på generalforsamling/årsmøte med så mange personer de ønsker. 
 
Endring  begrunnes med følgende årsak: Generalforsamlingen består av medlemmene (velforeninger 
etc.) Det er kun disse som har stemmerett på Årsmøte og det er viktig at disse alltid kan 
representeres på årsmøtene.  Styremedlemmene i Felle Løypelag  har ingen stemmerett.  
 

 

4. Fastsettelse av kontingent  

Kontingent 2018 

Vedtak:  

Kontingent for 2018 beholdes uendret kr. 800.- pr. hytte. 

 

5. Styrets forslag til Budsjett 2018/19. 

Budsjett følger her, samtidig legges dette ut på vår hjemmeside. Sammen med rapport årsmøte.  

Vedtak: 

Budsjettet for sesongen 1.5.2018 – 30.4.2019 vedtas 

  

6. Valg 
Valgkomites leder Sverre Onstad var ikke tilstede hvor leder Kristian Bay la  fram følgende forslag på 
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medlemmer, som var forespurt og ble følgende valgt. 
Leder:                                Kristian Bay.                    Ikke på valg gjenstår 1 år. 
Nestleder:                         Åge Nystøl                         Gjenvalgt for 2 år.  
Kasserer:                           Roland Larsen                  Ikke på valg gjenstår 1 år. 
Sekretær:                          Ragnar Lie                        Gjenvalgt for 2 år. Styremedlem                     Jan 
Hellemyr          Ikke på valg gjenstår 1 år. 
Styremedlem                     Brede Bolsø Ny.                 Valgt for 2 år.  

Styremedlem                    Ole Petter Løyte (Felle IL ) Ikke på valg gjenstår 1 år 

 

1.   Varamann          Bjørn Gunnar Feltstykket      Ikke på valg gjenstår 1 år.  

2. Varamann            Ole Christian Leerstang Ny.   Valgt for 2 år 

3. Varamann            Rolf Olsen GHV                      Valgt for 2 år.  

 

Valgkomite. 

Sverre Onstad Sandtjønnlia                           Gjenvalgt for 2 år.  

Astrid Løyte Felle IL                                     Ikke på valg gjenstår 1 år.  

Jørgen Halvorsen                                                Valgt for 2 år. 

 

 

7. Avslutning, 

Leder Kristian Bay takket for innsatsen og årsmøte avsluttet kl 16.00.  

 

 

  Ragnar Lie       Roland Larsen 

Referent.                                                   Leder.                           Underskrift av protokoll. 

Orienteringer: 

Forslag: Innkjøp av materialer for fullføring av lagerbygg. Barmarkspreparering med gravemaskin som 

anses som det viktigste. Barkbelegg av løypetraseer.   Rør og klopper på våtområder.  

Inngå kontraktavtale med Felle IL, hvor det anbefales for begge parter å få advokathjelp til en sikker 

kontraktavtale, ikke aller minst med hensyn til økonomisk ansvar med lånetilskudd til Felle IL.  

 

Beslutninger og planlegging tas på styremøte.  

 


