
Referat årsmøte Kyrkjebygdheia Løypelag tirsdag 21.09 2021 

 
 

1. Valg av ordstyrer og referent. 

Ordstyrer: Ole Bulien 

Referent: John Terje Langmyr 

 

Godkjent 

 

2. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 

Stig Kjellevold og Finn Roksund 

 

Godkjent 

 

3. Godkjennelse av innkalling og saksliste.  

Godkjent 

Innkommet forslag til vedtektsendringer skulle tas opp under pkt. 12 «Innkomne 

forsalg» 

 

4. Godkjenning av resultatregnskap for 2020/2021. 

Godkjent 

 

5. Disponering av årets resultat 

Godkjent 

 

6. Godkjenning av styrets årsberetning for 2020/2021. 

Godkjent 

 

7. Planer for kommende sesong 

Godkjent 

 

  



8. Valg av offentlig godkjent revisor 

Godkjent 

 

9. Forslag til endring av vedtektene 

Reaksjon fra forslagsgiver Edvartsen at innkommet forslag til vedtektsendringene ble 

flyttet til punkt 12. 

Det ble besluttet å ta opp innkommet forslag til vedtektsendringer under punkt 9 til 

avstemming. 

Resultat: Av 31 stemmeberettigede, stemte 21 for å behandle innkomne 

vedtektsendringer under dette agenda punktet. 

 

Forslagsgiver hadde følgende forslag til vedtektsendringer: 

 
1. Årsmøte vedtar løypenettet som skal oppkjøres kommende sesong 

2. Det årlige løypebidraget fastsettes av Årsmøte – allerede innført på årsmøtet i 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 

Forlagsgiver redegjorde for sine forslag før det ble gjort avstemming. 

 

Benkeforslag fra forslagsgiver: Styret fikk i oppdrag å legge frem kostnadsoverslag til 

alternative oppkjøringer av løypenettet. Forslaget legges fram på neste årsmøte i KL. 

Dette fikk årsmøtets støtte uten videre spesifikasjoner. Styret skal se på dette. 

 

3. Årsmøte velger leder av løypelaget 

Resultat av avstemming: 31 stemmeberettigede. 4 stemmer for og 27 stemmer 

mot.  

Forslaget nedstemt 

4. Valgkomite velges blant 3 av lederne i velforeningene 

Resultat av avstemming: 31 stemmeberettigede. 6 stemmer for og 25 stemmer 

mot.  

Forslaget nedstemt 

5. § 13 Vedtektsendringer 

6. Endring av behandlingsrekkefølge på årsmøteagenda  

Begge forslagene trukket før avstemming 

Sluttbehandlet innsendt forslag. 

  



 

Styret foreslår følgende endring: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Styret endring av §7 del 1 fikk 29 stemmer inkludert 5 fullmakt stemmer og 6 mot.  

 

Forslaget vedtatt 

 

Styret endring av §7 del 2 fikk 22 stemmer for og 9 mot.  

 

Forslaget vedtatt 

 

Årsmøtet henstilte til styret å igjen ha en full gjennomgang av eksisterende 

vedtekter. 

 

10. Løypebidrag for neste sesong (2021/2022) 

Løypebidraget for sesongen 2021/22 på kr. 900 godkjent 

  

§ 7 Løypelaget skal ha et styre på minimum 5 (fem) medlemmer som velges for 2 (to) år om 

gangen, samt et fast medlem fra den entreprenøren som er ansvarlig for løypekjøringen. Kun 

medlemmer i løypelaget er valgbare til styret. Lederen velges av styret blant styremedlemmene 

og sitter for ett år av gangen, men med kontinuitet som overordnet mål. 

 

Skulle et medlem av noen grunn falle fra mellom årsmøtene, kan styret velge å hente inn 

erstatning for å dekke oppgavene frem til neste årsmøte. Som frafall regnes alle hendelser som 

fører til at medlemmet ikke kan utføre sine oppgaver for løypelaget på en normal måte. 

 



11. Valg av nytt styre. 

I henhold til gjeldende vedtekter ble det holdt valg til styret av 1 styremedlem og 1 

varamann 

Forslag til nye medlemmer: 

 

Det var 31 stemmeberettigede til stede samt 5 fullmaktstemmer 

Avstemming: 

Siv Nina Gjeruldsen:  3 stemmer 

Jan Rangfred Hansen:  5 stemmer  

Håvard Nilsen:   24 stemmer  

Blanke stemmer:   4 stemmer 

Sum   36 

Håvard Nilsen (Huvtjønnleiken) valgt til nytt styremedlem med Jon Rangfred Hansen 

(Holmvatn) som varamann. 

 

12. Innsendte saker. 

• Forslag fra Kyrkjebygdheia Scooterlag ved Hans Jakob Kløvstad angående 

scooteroppkjøring i løypelagets traseer, samt forlengelse av tilførselsløype nord-

vestover fra grillhytta på Sylvtjønn bort til hoved traséen.  

 

Forslagene nedstemt. 

 

• Forlag fra Hans Jacob Edvardsen om endring av retningslinjene for løypekjøring 

skal tas opp på neste årsmøte. 

 

 Forslaget vedtatt. 

 

 

 

John Terje Langmyr (referent) 

 

 

Møtereferatet godkjent: 

 

 

 

------------------------------------                                                        ---------------------------------- 

     Stig Kjellevold (sign.)            Finn Roksund (sign.)  


