
                                                      
               Org.no: 912 258 513                                                                 

                                                                                                                                                                                Stiftet: 28.03.2013 

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

I BREISET & OMEGN LØYPELAG. 

 
 

Det vil bli avholdt årsmøte 26.02.2022 på Breisethytta kl.16.00 varighet ca. en time. 

Det vil bli sendt innkalling på e-post / Breiset Venner / info side for Heia Hyttefelt.  
 

 

 

NB! Forslag til saker på Årsmøte må være styret i hende senest 11.02.2022 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. 
4. Fastsette kontingent for 2022.  
5. Vedta Breiset & Omegn Løypelags budsjett og investeringsplan 2022. 
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 2021 



                                                      
 

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:    Anders Hauso    

Repr. Grunneiere:   Thomas Tinne     

Andre: 

Søknadsansvarlig sponsorer  Vebjørn Baakås 

Valgkomite:     Tom Kjærsgaard    

 Eirin Dåbakk    

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 Breiset- Monsvann -Holmvann for maskin 

- Graving/planering øvre rundløype Heia og avstikker til parkering. 

- Opprette budsjett 2022. 

- 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 blitt kjøp inn ett brukt løypeaggregat til snøscooter fra Morgedal Idrettslag. 

I tillegg er det planer om kjøp av en brukt scooter nummer to til Heia Hyttefelt, men avventer inntil rett 

maskin dukker opp på Finn.no.  

 

Ny trase Heia/Breiset – Nerås - Monsvann: 

Heia Hyttefelt: 

Det er sommeren 2021 ryddet ny løype trase og denne er det plan om å kjøre opp sporadisk med maskin. 

Ellers vil denne bli kjørt opp med scooter. 

Det er videre planer på omlegging av løype andre steder, men dette er noe som vil bli vurdert sommeren 22. 

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. 

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: 

Bygget er nå ferdigstilt utvendig og skal sommeren 22 beises. 

Løypelaget har ingen ander planer for bygget utenom vanlig vedlikehold. 

 

Status løypekjøring. 

Årets vinter kan vel oppsummeres kort og greit som elendig og uten snø. 

Beltemaskin har så langt inneværende sesong, ikke vært utenfor porten. 

Det har vært kjørt noe med scooter, men dette har primært vært for pakking av trase. 

 

Regnskap/status økonomi (er for 2021). 

 

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.  

Inntekter er på totalt kr.       (189.929,06)   

Resultat for 2021 er kr.      (20.497,34) 

Beholdning bank pr. 31.12.2021 er kr.    (136.132,87) 

Utestående fordringer pr. 31.12.2021 er kr.    (1.500,-) 

Lån pr. 31.12.21 er kr.      (309.611,73) 

 

Budsjett/regnskap med revisor beretning for 2021 vil bli gjennomgått på årsmøte. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


