
                                           

 
 

Org.no: 912 258 513 
 Stiftet: 28.03.2013 

 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
I  BREISET & OMEGN LØYPELAG. 

 
 

Som tidligere medelt, vil årets årsmøte bli avholdt via email. 
De som ikke har email vil bli kontaktet.  
Alle dokumenter sendes ut på email 25.03.2021og 21.09.2021 
Svar på avstemming må være styret i hende innen 10.04.2021og svar på avstemninger sendes til: 
jsslaaen@gmail.com 
 
 
NB ! Forslag til saker på Årsmøte må være styret i hende senest 09.10.2021 pr.e-post til 
jsslaaen@gmail.com eller ta kontakt på telefon.             
 
 
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. 
    - Økning av løypeavgift fra kr.500,- til kr.600,- 
    - Tvungen løypeavgift for Breiset.          
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 
    e) Søknadsansvarlig for sponsormidler 
    f)  Velge en til å skrive protokoll 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE, 
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2020 



                                           
Styrets sammensetning : 
   
 Leder:       John Steinar Slaaen    

Nestleder:        Tom Kjærsgaard    
Styremedlem:      Magne Hjukse         
*Repr. fra Hyttevellet Breiset: Anders Dåbakk              
*Repr. fra Hyttevellet Heia:  Anders Lensby    
Kasserer:    Tone Christiansen    
Repr. Grunneiere:   Thomas Tinne     
Andre: 
Valgkomite:     Tom Kjærsgaard    

 Ragnhild Tveitan    
Løypeansvarlig:   Tom Kjærsgaard    
Revisor:       Knut Haukvik     
 

 (*Representanter fra Breiset Hyttevel / Heia Hytteforening skal ikke være på valg,  
men skal være en representant utpekt av respektivt styre for en periode på 2 år.) 

 
 
Av viktige saker i perioden kan nevnes: 
 

- Aksjoner/møter fra styre. 
- Planlegge ny trase Neråsvann, Monsvann og rundløype bak J.P. Hansen 
- Graving/planering øvre rundløype Heia og avstikker til parkering. 
- Opprette budsjett 2021. 
- Vedlikehold  scooter/løypemaskin. 
- Ferdigstille ny garasje. 
- Kjøring/drift av løyper. 

 
Styret har gjennom hele perioden jobbet med flere saker og vil trekk fram følgende. 
 
Nytt løypemateriell: 
Det er i perioden ikke blitt anskaffet nytt materiell. 
Styret jobber med noe ny investering, men dette kommer som sak når forslag foreligger. 
 
Ny trase Heia/Breiset – Nerås - Monsvann: 
Heia Hyttefelt: 
Det er sommeren 2020 ryddet ny løype trase og denne har blitt kjørt opp av oss med løypemaskin 
inneværende sesong. 
Flott løype og mye brukt. Det er videre planer på omlegging av løype andre steder, noe som vil bli vurdert 
sommeren 21. 
Nerås – Monsvann: 
Omlegging av løype ved Neråsvann er nå stoppet av grunneier og løypen må fortsatt bli kjørt opp med 
snøscooter. Vi søker nå og finne andre alternativer og dette må kommende styre jobbe videre med mot neste 



                                           
sesong. Dette må som tidligere gjennomføres i tett samarbeid med grunn eiere, men dette er ingen enkelt sak 
da det er flere problemstillinger knyttet til saken. Men vi må kjempe videre og prøve på best mulig måte og 
løse saken. Nevnte trase er merket og planlagt, men søknad om godkjenning er ikke sendt Notodden 
Kommune. Videre må vi søke Fylkesmann i Telemark om overgang fra scooter til beltemaskin. 
Trase rundt Grytefjell og Breisetfjell er utbedret med gravemaskin og oppkjørt med beltemaskin inneværende 
sesong. Takk til alle som stilte på dugnad og fikk dette til før vinteren startet.  
Men planene våre er som tidligere – ingen kjøring på islagt vann da dette er en konstant utrygghet for våre 
førere og må snarlig opphøre da det problemet er økende år for år.  
Hovedmålet for BOL er at løypemaskinen skal kjøre preparerte løyper Breiset – Sveinsbu – Holmvann – 
Monsvann  – Breiset, men her er vi fortsatt avhengig av godkjenning fra grunneiere og ny trase må planlegges 
i ett tett samarbeid med Raje Løypelag. 
 
Garasje anlegg: 
Det har i perioden blitt montert lys anlegg i første etasje. Det har videre blitt isolert og lagt plater på gulv 2-
etg. Kommende sommer vil det bli montert vinduer, takrenner med mer Kort fortalt må vi ferdigstille bygget 
utvendig. 
 
Status løypekjøring. 
Året kjøring har gått meget bra og uten personskade. En stor takk til alle !! 
I 2020/2021 har det vært kjørt de vanlige løypene til Sveinsbu, Monsvann/Holvann samt rundløype alle helger 
hele sesongen. Det ble videre kjørt løyper med beltemaskin mot Heia. Eiangen ble som andre år kjørt opp noe 
sporadisk. Kvaliteten på løypene har vært bra og laget har også i år fått gode tilbakemeldinger fra brukere. 
Løypelaget må nok i år slå seg litt på brystet og konstatere lagets beste sesong noen sinne når det gjelder 
antallet besøkende som har brukt løypene. Tror videre at vi er rimelig aleine om at vi ønsker at løypenettet 
også brukes til fots. 
 
Regnskap/status økonomi (er for 2020). 
 
Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.  
Inntekter er på totalt kr. 189.929,06   
Resultat for 2020 er kr.20.497,34 
Beholdning bank pr. 31.12.2020 er kr.136.132,87 
Utestående fordringer pr. 31.12.2020 er kr. 1.500,- 
Lån pr. 31.12.20 er kr.309.611,73 
 
BOL har i 2020 gått over fra DNB til Sparebanken Din. 
Budsjett/regnskap med revisor beretning for 2020 vil bli send ut sammen med årsmøte papirer 21.09.2020. 
 
Status forsikringer  på eiendeler i Trygg forsikring.  
Type utstyr: 
Beltemaskin Paana Forest 2008 mod         
Lynx snøscooter HX-9624 / 2010 mod. (Heia)         
Lynx snøscooter CA9335 (KX7273) / 2011 mod.  (Breiset)         
Lynx snøscooter KC9854 / 2017 mod (Breiset) 
Garasjebygg fra 2018               
 



                                           
 
Likestilling: 
Styret har en sammensetning på 6 mann og 1 kvinner. Vara medlemmer er ikke valgt. 
 
 
Miljø: 
Løypelaget`s virksomhet medfører ingen forurensing av det ytre miljø. 
 
 
Vedlegg: 
 
1.Innstilling fra valg komité på nytt styre for 2021/2022 
2. Regnskap med revisorberetning        (NB:  Dette ligger som eget vedlegg på utsendt e-post) 
3. Budsjett for 2021 
4. Forslag på økning av kontingent fra 500,- til 600,- 
5. Forslag til tvungen løypeavgift Breiset 
 
Info: 
 
Stemming er besluttet utført på følgende måte: 
 
På siste side i dette vedlegget ligger alle saker samlet på ett skjema som det skal stemmes over på dette 
elektroniske årsmøte. 
Her krysser du for eller mot innstillingen fra styret. 
 
 
 
Dersom du er enig i forslaget gjør du følgende: 

- Styret trenger ingen tilbakemelding dersom du er enig i forslaget og forholder deg i ro og du blir 
regnet som at du er for forslaget. 
 

 
Dersom du er uenig i noe av forslagene gjør følgende: 

- Registrer at du er mot forslaget på skjema som ligger helt til slutt i denne presentasjonen og sender 
det i en e-post til jsslaaen@gmail.com. 

             Du kan selvfølgelig også bare ringe Steinar Slaaen, tlf 48187728 så skal vi registrere din stemme.   
                          

 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

Vedlegg 1. 
 
Hei 
Dette er listen over de som er på valg i 2021 og det er fint om dere kan 
kontakte de som er på valg eller komme med forslag til nye representanter. 
 
 
Mvh 
Steinar 
06.01.21 
 
 
 
Styrets sammensetning : 
   
 Leder:       John Steinar Slaaen   (ikke på valg) 

Nestleder:        Tom Kjærsgaard   (på valg for 2 år) 
     Tar gjenvalg 
Styremedlem:      Magne Hjukse        (ikke på valg) 
*Repr. fra Hyttevellet Breiset: Anders Dåbakk             (utpekt) 
     Bekreftet av Breiset Vel 
*Repr. fra Hyttevellet Heia:  Anders Lensby   (utpekt) 
     Bekreftet av Heia Vel 
Kasserer:    Tone Christiansen   (på valg for 2 år) 
     Tar ikke gjenvalg 
Repr. Grunneiere:   Thomas Tinne    (på valg for 2 år) 
     Bekreftet 
 
Andre: 
Valgkomite:     Tom Kjærsgaard   (ikke på valg) 

 Ragnhild Tveitan   (på valg for 2 år 
Ragnhild tar ikke gjenvalg,  

Løypeansvarlig:   Tom Kjærsgaard   (på valg for 2 år) 
     Tar gjenvalg. 
Revisor:       Knut Haukvik    (ikke på valg) 



                                           
 
 

 (*Representanter fra Breiset Hyttevel / Heia Hytteforening skal ikke være på valg,  
men skal være en representant utpekt av respektivt styre for en periode på 2 år.)  
 
Fint om dere kan se på at 5 stk er på valg til styret og kun 2 ikke på valg. 
Burde vært max 4 på valg.  
Kan dette justeres med at en representant fra hyttevel velges for 1 år ?       

 
Innstilling for 2021 blir da slik:       på valg i 2022  
 
FORMANN STEINAR SLAAEN Ikke på valg, 1 år igjen X 
STYREMEDLEM TOM KJÆRSGAARD På valg for 2 år   
STYREMEDLEM MAGNE HJUKSE Ikke på valg, 1 år igjen X 
REP.HYTTEVEL HEIA ANDERS LENSBY På valg for 2 år  
REP. HYTTEVEL 
BREISET 

ANDERS DÅBAKK På valg for 2 år  

REP. GRUNNEIERE TOMAS TINNE På valg for 2 år  
KASSERER ANDERS HAUSO m/frue På valg for 2 år  
REVISOR KNUT HAUKVIK Ikke på valg, 1 år igjen X 
VALGKOMITE TOM KJÆRSGAARD Ikke på valg, 1 år igjen X 
VALGKOMITE EIRIN DÅBAKK På valg for 2 år  
    
SØKNADSANSVARLIG VEBJØRN BAKAAS På valg for 2 år  
    
 
Valgkomite er av styret bedt om å finne en person som kan forestå kontakt med alle våre sponsorer, 
samt påse at det går ut søknader til aktuelle steder for støtte. 
 
Derfor er det opprettet en ny rolle i styret som «SØKNADSSANSVARLIG» 
 
 
 
 

Styrets innstilling til årsmøte: 
Styret ber årsmøte godkjenne valg komiténs forslag til nytt styre. 
 
 
 
 
 



                                           
 

Vedlegg 3. 
 
 

BUDSJETT 2021 
 
Inntekter 
Kontingent kr.600,-  Heia        204 hytter  122.400,- 
Kontingent kr.600,-  Breiset  75 hytter    45.000,- 
Notodden Kommune        50.000,- 
Drivarselskapet Breisetvegen       15.000,- 
Sponsorer / grunneiere (TT/NA)      50.000,- 
Grasrotandel          25.000,- 
Vipps ”Heia”  ”Breiset”         5.000,- 
 
Totalt                    312.400,- 
             

Utgifter 
Drivstoff beltemaskin (1500ltr)    15.000,- 
Drivstoff scooter (500ltr)       7.500,- 
Tryg Forsikringer        25.000,- 
Strøm Midt Telemark Energi     12.000,- 
Lån DNB / Sparebanken Din           70.000,- 
Vedlikehold / Reparasjoner      75.000,- 
Innkjøp forbruksmateriell / løypeutstyr   25.000,- 
Ferdigstille garasje scooter/beltemaskin   32.500,- 
Skisporet.no       15.000,- 
Diverse                    5.000,- 
 
Totalt                 282.000,- 
 
 
 
Forventet overskudd for 2021:               30.400.-                    
 
Styrets innstilling til årsmøte: 
Styret ber årsmøte godkjenne budsjett for 2021 



                                           

 
Vedlegg 4. 
 
 

Forslag til økning  av løypeavgift fra og 
med 2021 

                           
 

   
Forslag om at løypeavgiften økes med kr.100,- til kr.600,- fra og med 2021 
Begrunnelsen for økningen er at den de siste 10/12 år ikke har blitt justert. 
Videre må vi regne med høyere driftskostnader på løypemaskin fra 
leverandøren Antra, etter flere års drift. Dette gjelder særlig vedlikehold 
som vi selv ikke har kompetanse til og må leies inn. 
Det skal også nevnes at maskinparken, bygg og forsikringer er betydelige 
større ift inntekt seinere år. 
 
Styrets innstilling til årsmøte: 
Styret ber årsmøte godkjenne økningen med kr.100,- til kr.600,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

Vedlegg 5. 
 

Fra: Tom Kjærsgaard 
[mailto:tom.kjarsgaard@km.kongsberg.com]  
Til: jsslaaen@gmail.com 
Emne: Forslag til ”tvungen kontingent” BOL. 
 
Heisann, 
Vet at vi sliter med å få de bidrag til løypelaget som vi sårt trenger for 
driften, jmf. purremail fra kasserer. 
Videre vet jeg at Heia hyttefelt har lagt løypebidraget inn som en fast del 
av vel kontigenten, og derav får inn mye mer.  
Ref til vedlegg under fra Anders Lensby. 
 
Foreslår derfor at vi i Breiset Vel innfører det samme, nemlig samlet 
kontingent til Breiset Vel hvor bidrag til Løypelaget er en fast del av dette. 
Altså ingen «frivillig andel til løypelaget»’ 
 
Til informasjon så var det 10% av alle hytte eiere på Breiset som ikke 
betalte løypeavgift i 2020. Heia har over 200 hytter og alle betaler. 
At de ikke bruker løypenettet er greit, men man tenker ikke på hva hytta 
ville ha som takst om ikke løypenettet var etablert. Kort fortalt, uten 
løypenett hadde knapt hyttene vært salgbare. 
 
Tom K. 
            
Styrets innstilling til årsmøte: 
Styret ber årsmøte godkjenne forslaget om tvungen avgift slik Heia 
Hyttevel har besluttet på årsmøte 2019. 
 



                                           
Forslag til styret i Heia Hytteforening og Veilag:    Oslo 6 januar 2018 
 
Breiset & Omegn Løypelag har i flere år vært pådriver for opparbeidelse av god infrastruktur og kjøring av gode løyper. 
Dette har Heia Hytteforening og Veilag nytt godt av ved at vi har fått gravet nye traseer og fått kjørt løyper av gode 
scootere og beltemaskin. 
Arbeidet med forbedring og kjøring av løyper er betalt av frivillige medlemmer av Breiset & Omegn Løypelag, og 
frivillige sponsorer. 
Alt arbeid i løypelaget er basert på frivillighet og lønnes ikke. 
Foreningen har for tiden en beltemaskin med prepareringsbredde på ca 3 meter og doble spor, to Lynx miljøvennlige 
arbeids scootere med god trekkraft og god arbeidsbredde. 
Løypene har i sesongen blitt preparert både lørdager og søndager etter behov, samt ekstra i vinterferier og påskeferie. 
 
Medlemskontingenten i Breiset & Omegn Løypelag har vært satt til kr 500 pr år. Det har vært varierende oppslutning 
og antallet betalende medlemmer fra Heia har variert fra rundt 40 til nå rundt 100 betalende medlemmer. 
 
Arbeidet som har vært nedlagt har uten tvil gjort hytteområdet mer attraktivt, både for oss som bruker det aktivt, men 
også med tanke på verdi og eventuelt salg. Noe vi har sett av annonser på de hyttene som har blitt lagt ut for salg, har 
doble skispor vært høyt på listen over ting området har å by på. 
 
For meg med flere er det en like naturlig del å måtte betale noe for gode løyper, som det er å betale for renovasjon, 
strøing og måking av veier. 
I dag har Heia Hytteforening og veilag en kostnad knyttet opp til kjøring av løyper på ca. kr 150 pr. medlem. 
 
Mitt forslag er at vårt medlemskap i Breiset & Omegn Løypelag gjøres obligatorisk ved at det tas med inn i øvrig 
kontingent, da jeg mener at dette er et gode som tilfaller alle og at det da er for galt at det kun er ca. halvparten som er 
med å betale for det. 
 
Det er viktig at Breiset & Omegn Løypelag har en viss forutsigbarhet i sin økonomi, og derfor viktig at antall medlemmer 
er stabilt. Videre er det ikke en holdbar løsning at jeg som representant for Aktivitetsgruppa og Styremedlem i Breiset 
og Omegn Løypelag skal måtte bruke av min fritid for å få dere til å være med å betale. Det er hverken en hyggelig eller 
morsom oppgave som jeg nå har utført i tre fire år. 
 
Jeg foreslår at vi øker medlemsavgiften i Heia Hytteforening og Veilag med kr 350 slik at det totale  
beløpet vi bruker på skiløyper blir kr 350 pr hytte. Dette betyr at de som allerede har vært med å betale medlemskap i 
Breiset og Omegn Løypelag med kr 500 i året får en redusert kostnad med kr 150 pr år, mens de som til nå ikke har 
vært med får en økt kostnad på kr 350 pr. år. 
 
Ved å gjøre det på denne måten vil Breiset & Omegn Løypelag være ansvarlig for oppgjør mot Kongsberg scooterklubb, 
og at leveransen holdes på samme nivå eller bedres. 
 
Rent praktisk vil Heia Hytteforening og Veilag overføre samlet kontingent til Breiset & Omegn Løypelag årlig. 
 
Med hilsen 
Anders Lensby 
M19 
 
 



                                           
 
 

     Sak Beskrivelse / instilling Stemmer 
NEI   

Innkalling Styrets innstilling:  Innkallelsen godkjennes.  

Årsberetning 
2020 

Styrets innstilling:  Årsberetning 2020 godkjennes.  

Årsregnskap 
2020 

Styrets innstilling:  Årsregnskap for 2020 godkjennes.  

Valg for 2020 Styrets innstilling:  Valg komiteens innstilling for 2020 
godkjennes.  

 

Budsjett for 
2021 

Styrets innstilling:  Budsjettet for 2021 godkjennes.  

Vedlegg no 4:    
Øke kontingent  

Styrets innstilling:  Økning av avgiften godkjennes med 
en økning    fra kr.500,- til kr.600,- 

 

Vedlegg no 5: 
Tvungen avgift 
BOL 

Styrets innstilling:  Forslaget om tvungen avgift for BOL 
godkjennes på lik linje med Heia Hyttevel sitt vedtak 
fra 2019. 

 

Skrive protokoll Styrets innstilling: Forslag på Anders Lensby. Til å 
underskrive protokoll foreslås Svein Rundbråten. 

 

  


