
                                           

 
 

Org.no: 912 258 513 
 Stiftet: 28.03.2013 

 
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
I  BREISET & OMEGN LØYPELAG. 

 
 

Det vil bli avholdt årsmøte 25.02.2017 på Breiset kl 16.00  Varighet ca. en time. Det vil bli sendt 
innkalling på e-post der denne er kjent og gjøres tilgjengelig på Facebook og info side på Heia.  
 
 
 
NB ! Forslag til saker på Årsmøte må være styret i hende senest 17.02.2017  pr.e-post til 
jsslaaen@gmail.com             
 
 
TIL BEHANDLING:  
    
  

1. Behandle Breiset & Omegn Løypelags årsmelding pr. kalenderår 
2. Behandle Breiset & Omegn Løypelags regnskap i revidert stand pr. kalenderår 
3. Behandle innkomne forslag: 
    Fra styret, ref vedlegg under. 
    - Re godkjenne vedtak fra forrige årsmøte vedr bygging av ny garasje 
    - Avtale for Skisporet.no - 2017/2018      
4. Fastsette kontingent 
5. Vedta Breiset & Omegn Løypelags budsjett og investeringsplan 
6. Velge: 
 

    a) Leder / nestleder 
    b) Kasserer 
    c) Valg av 2  styremedlemmer / andre 
    d) Valg av  revisor blant medlemmene 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE, 
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2016 



                                           

Styrets sammensetning : 
   
 Leder:       John Steinar Slaaen (ikke på valg) 

Nestleder:        Tom Kjærsgaard (på valg for 2 år) 
Styremedlem:      Arvid Syvertsen (ikke på valg) 
Repr. til Hyttevellet Breiset:  Magne Hjukse            (på valg for 1 år (1 år sist) 
Repr. til Hyttevellet Heia:  Anders Lensby (på valg for 2 år) 
Kasserer:    Erik Lien  (på valg for 2 år) 
Repr. Grunneiere:   Mathis Tinne  (på valg for 2 år) 
 
Andre: 
Valgkomite:     Tom Kjærsgård (ikke på valg) 

 Svein Rundbråten (på valg for 2 år) 
Løypeansvarlig:   Tormod Grove  (ikke på valg) 
Revisor:       Knut Haukvik  (ikke på valg) 
 
 

Av viktige saker i perioden kan nevnes: 
 

- Aksjoner/møter fra styre. 
- Ferdigstille løype på Heia. 
- Opprette budsjett 2017. 
- Søke Sparebankstiftelsen om økonomisk støtte. 
- Vedlikehold  scooter/løypemaskin. 
- Planlegge / produsere ny garasje. 
- Kjøring/drift av løyper. 

 
Styret har gjennom hele perioden jobbet med flere saker og vil trekk fram følgende. 
 
Nytt løypemateriell: 
Ingen innkjøp foretatt i perioden.  
 
Ny trase Heia/Breiset – Nerås - Monsvann: 
Alt er ferdig inn/ut fra Heia hyttefelt, men mangler opparbeidelse av ny trase fra Langbakken over til O-feltet. 
Denne trasen er ferdig merket og godkjent av grunneier. Graving vil bli foretatt sommeren 2017. 
 
Videre utfordringen i 2017 blir å legge om løypen ved Nerås og Monsvann og dette må gjøres i tett samarbeid 
med grunneiere. Nevnte traser er merket og planlagt, men godkjenning er ikke på plass med alle grunneiere, 
Sauherad Kommune og Fylkesmann i Telemark.  
Men målet vårt er som tidligere – ingen kjøring på islagt vann da dette er en konstant utrygghet for våre 
førere. Det er videre ett mål for BOL at dette må gjøres for at løypemaskinen skal kunne kjøre bedre 
preparerte løyper Breiset – Sveinsbu – Holmvann – Breiset. 
 
 



                                           

Garasje anlegg: 
Representanter fra styret har også i 2016 hatt flere samtaler med eier av Breisethytta vedrørende kjøp av halve 
bakre del av eksisterende garasje. Dette har ikke ført fram til noe løsning og styret i Løypelaget vil i 2017 
starte bygging av nytt anlegg (ref. vedtak fra forrige årsmøte). Samarbeidsavtalen med Hyttevellet ifm 
flerbruk er under arbeid og må være på plass før oppstart. Avtale med grunneier er på plass og neste steg er 
godkjenning fra Sauherad Kommunen. Overslag på faktiske kostnader blir lagt fram på årsmøte, da dette ikke 
er ferdig utarbeidet pr.dd.  (blir utarbeidet/behandlet i styremøte 21.01.2017) 
”Prosjektleder” for bygget blir utnevnt 21.1.17 

Status løypekjøring. 
Året kjøring har gått meget bra og uten personskade og har vært utført av våre fast førere. En stor takk!! 
Det må nevnes at kjøring i nov – des ikke har vært det store, men det er bare snøen som ikke ville komme.  
I 2015 har det vært kjørt løyper til Sveinsbu, Monsvann/Holvann samt rundløype vær helg hele sesongen. Det 
ble videre kjørt løyper mot Heia i hele 2016. Løypelaget har fra og med 2015/2016 sesongen overtatt all 
kjøring til/fra Heia hyttefelt. Eiangen ble kjørt opp til den årlige turen i regi av Turistforeningen og noe 
sporadisk. Kvaliteten på løypene har vært bra og laget har fått gode tilbakemeldinger fra brukere og da særlig 
fra Heia Hyttefelt som er strålende fornøyd med ”trikkeskinner” både inn og ut fra feltet. 
 
Regnskap/status økonomi. 
Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.  
Inntekter er på totalt kr. 69.800,-   
Resultat for 2016 er kr. 79.327,-  
Beholdning bank pr. 31.12.2016 er kr. 71.286,-  
Utestående fordringer 31.12.2016 er kr. 26.200,-  
Lån 75.000,- 
 
Budsjett/regnskap med revisor beretning for 2016 vil bli lagt fram av kasserer på årsmøte for behandling. 
 
Status forsikringer på eiendeler. 
Type utstyr:    Kasko:        Ansvar:    Før/pass.uly:   Egenandel:       Avtale:            Pris 16/17: 
Beltemaskin Paana Forest 2008 mod: 750.000,-      Ja                    10.000,-        5440004  6.761,- 
Lynx snøscooter HX-9624 / 2010 mod:      Ja         Ja            Ja          8.000,-        5440004  2.241,- 
Lynx snøscooter KX-4282 / 2007 mod:       Ja         Ja            Ja            6.000,-       5440004  1.692,- 
Grunnpremie:                5440004     390,- 
 
Likestilling: 
Styret har en sammensetning på 7 mann og 0 kvinner. Vara medlemmer er ikke valgt. 
 
Miljø: 
Løypelaget`s virksomhet medfører ingen forurensing av det ytre miljø. 
 
  
 
 
 
 



                                           

 
Vedlegg til ”Innkommende forslag”. 
 

Forslag 1: Årsmøtet vedtok å bygge garasjeanlegg med loft, og Breiset hytte vel vil inngå 
samarbeide med løypelaget om dette. Dette vil da bli et anlegg plassert i området etter 
grunneiers føringer og egnethet i terrenget. I denne forbindelse har Breiset Hytte vel 
besluttet i sitt årsmøte å bevilge NOK 60.000,- til felles bygging. Det vil med dette bli laget 
en avtale mellom Breiset hytte vel og Breiset & Omegn Løypelag på eier/brukerforholdene 
av felles bygg. Styret ønsket videre en godkjenning fra årsmøte til å ta opp lån for 
ferdigstilling av garasjeanlegget på inntil kr.250.000,-  
Vedtak: Bygging og opptak av lån på inntil kr.250.000,- ble enstemmig godkjent av årsmøte.                                                                
                          
Forslag 2: Årsmøte var enig i styret sitt forslag om at vi bør abonnere på Skisporet.no fra 
neste sesong, men bare dersom vi får sponsor til dette. 

 
 
 
 
 
 
 
Gvarv 11.01.2017 
John Steinar Slaaen  


