
Agendapunkt 12: 
Innsendte saker til  årsmøtet



Forslag 1:
Scooterlaget gjentar sin anmodning fra tidligere år om å få til et bedre og mer 
kontinuerlig samarbeide med Løypelaget, slik at Scooterlaget kan bistå med 
oppkjøring av eksempelvis milløypa og rundløypa på Langemyr så snart 
snøforholdene tillater dette. 

Forslag 2:
Scooterlaget ønsker også å kunne bistå med noe begrenset oppkjøring av 
kjerneløypene når Løype-maskinen ikke har umiddelbar anledning til å kjøre 
opp løypene etter større snøfall, pga at behovet for snøbrøyting må 
prioriteres.

Forslag 3:
Scooterlaget anmoder om at Løypelaget må jobbe for å få til en 
gjennomgående løypetrase fra Grillhytta og opp over høyderyggen nord 
for Sylvtjønn hyttefelt.

Forslag fra Hans Jakob Kløvstad på vegne av 
Kyrkjebygdheia Scooterlag



Styrets beslutning til årsmøtet på dette forslaget

❑ Styret i KL besluttet etter sesongen 2019/20 å avslutte samarbeidet med 
Scooterlaget. Styrets vurdering er at det ikke er grunnlag for å gjenoppta 
dette samarbeidet. Scooterlaget har heller ikke grunneieres løyve til  å 
kjøre i de løypene som nevnt i forslaget.

❑ Styret ber årsmøtet slutte seg til  følgende vedtak: 
Forslaget fra Scooterlaget tas ikke til følge



Forslag til endring av Kyrkjebygdheia Løypelag sine vedtekter:

1. Årsmøte vedtar løypenettet som skal oppkjøres kommende sesong

2. Det årlige løypebidraget fastsettes av Årsmøte  - Vedtatt på årsmøtet 

2020.

3. Årsmøte velger leder av løypelaget

4. Valgkomite velges blant 3 av lederne i velforeningene

5. Endring av behandlingsrekkefølge på årsmøteagenda 

6. § 13 Vedtektsendringer

Under forslag knyttet til løypelagets retningslinjer: 

1. Forslag til nye retningslinjer for oppkjøring av løypenettet hvor alle 

løyper er definert som primærløyper.

2. Veiledning til retningslinjer fjernes fra hjemmesidene

Forslag fra Hans Jacob Edvardsen til endring av løypelagets 
vedtekter og retningslinjer



Forslag fra Hans Jacob Edvardsen til  endring av løypelagets 
vedtekter  og retningslinjer (forts.)

❑ Forslaget er for omfattende til å kunne behandles på inneværende årsmøte, fordi: 

➢ Dette er full restrukturering av valgordningen, og det fratar styret nødvendig 
myndighet i utførelsen av sitt ansvar og å bygge et team som fungerer godt 
sammen. 

➢ Det reflekteres også manglende innsikt i tilgangen på brukbare kandidater, og 
hvor aktivt velforeningene på heia jobber. 

➢ Styret er klar på at de ønsker å velge sin egen leder. 



Forslag fra Hans Jacob Edvardsen til  endring av løypelagets 
vedtekter og retningslinjer (forts.)

❑ Det er allerede et definert og veletablert løypenett på Kyrkjebygdheia som 
gjenspeiles i løypekartene som er satt opp og solgt til over 100 hytteeiere

❑ Forslaget tar ikke hensyn til at løypearbeid er en prosess gjennom hele året, 
hvor beslutning tas løpende for å få best mulig effektivitet, drift og 
økonomi.

❑ Styret, har slik det er i dag, god og løpende dialog med grunneiere for å 
klare å få gjennomført ønsker og planer uten gnisninger. Å flytte alle slike 
beslutninger til årsmøtet i august/september er umulig. 



Forslag fra Hans Jacob Edvardsen til  endring av løypelagets 
vedtekter og retningslinjer (forts.)

❑ Alt av skiløyper defineres som Kjerneløyper, og kalles i stedet Primærløyper. 
Det gir følgende problemer:

➢ Styret er mot å endre innarbeidet benevning.

➢ Kjerneløypene, slik de er definert i dag, ligger ikke bare sentralt på 
Kyrkjebygdheia, men er også bedre skjermet mot dårlig vær. Derfor er 
det naturlig å skille dem ut som de mest hyppigst kjørte løypene.

➢ Det er ikke mulig å kjøre opp alle løypene hele tiden, på grunnlag av 
vær og snøforhold. Det er heller ikke riktig å kjøre opp alt når det kun 
er en håndfull personer på heia.

➢ Skissert situasjon vil endre kostnadsbildet fullstendig. Forslaget vil altså 
legge myndigheten for å beslutte betydelig kostnadsøkning til 
årsmøtet, men ansvaret for et eventuelt underskudd vil ligge på styret.

➢ Man kan vedta en økning på over 50% i medlemsbidraget, men det 
betyr ikke at innbetalt totalbeløp øker. Det kan faktisk gå ned. 



Forslag fra Hans Jacob Edvardsen til  endring av løypelagets 
vedtekter og retningslinjer (forts.)

❑ Det gir ikke leverandøren av løypetjenesten reell mulighet til å ta stilling til 
konsekvensene, eller betenkningstid til å akseptere dem.

❑ Dette er endringer i rammebetingelser styremedlemmene meldte seg 
frivillig til. Det gir ikke styremedlemmer mulighet til å trekke seg etter 
perioden de er valgt til, og de kan blir tvunget til å trekke seg midt i.



Styrets beslutning til årsmøtet på dette forslaget

Årsmøtet bes ta beslutning om at innspillet i sin helhet 
legges vekk for godt.

Styret ber årsmøtet ta ett av følgende vedtak: 


