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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

I BREISET & OMEGN LØYPELAG. 

 
 

Det vil bli avholdt årsmøte 25.02.2023 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 10.02.2023 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 2023  
5. Vedta Breiset & Omegn Løypelags budsjett og investeringsplan 2023 
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: Arild Eklund              

*Repr. fra Hyttevellet Heia:  Anders Lensby    

Kasserer:    Anders Hauso    

Repr. Grunneiere:   Thomas Tinne     

Andre: 

Søknadsansvarlig sponsorer:  Vebjørn Baakås 

Valgkomite:     Roy Åge Hansen    

 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. 

- Innkjøp/salg beltemaskin. 

- Planlegge ny trase Breiset- Monsvann - Holmevann for maskin. 

- 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 kjøp inn nyere beltemaskin – Prinoth Husky 2019 mod. Se eget punkt. 

Vår gamle Paana 2007 Forest er solgt. 

Ny og større dieseltank – 2500 liter er kjøpt. 

Sporsetter til snøscooter er solgt samt vår gamle dieseltank.  

Ny sporsetter til Heia er kjøpt inn (lik den nyeste på Breiset) 

 

Ny trase Heia/Breiset – Nerås - Monsvann: 

Heia Hyttefelt: 

Det er sommeren 2022 ryddet / utbedret mye i løype trase.  

Det er videre planer på omlegging av løype noen steder, men dette er noe som vil bli vurdert sommeren 23. 

Nerås – Monsvann: 

Omlegging av løype ved Neråsvann er nå stoppet av grunneier og løypen må for framtiden bli kjørt opp med 

snøscooter. Videre er det nå gjort avtale med grunneiere rund Monsvann og ny trase er opparbeidet og denne 

blir nå kjørt opp med beltemaskin og koblet sammen med løypene til Raje sitt løypenett for sesongen 22/23.  



                                                      
 

 

 

Avtale/oppkjøring på denne trasen er besluttet av styret, men det er ønskelig at videreføring av avtalen med 

grunneier behandles og vedtas av årsmøte 2023. Eget forslag framlegges fra styret på årsmøte.  

 

Garasje anlegg: 

Bygget er nå ferdigstilt utvendig, men det gjenstår noe arbeid innvendig i første etasje. Nødutgang andre 

etasje må planlegges og ferdigstilles. Dette bør ferdigstilles og planlegges i budsjett for 2023.  

Ny maskin er innkjøpt og i den forbindelse må port utvides. Ny port er anskaffet gratis, så her er det en god 

dugnadsjobb som må gjøres. Planlagt sommeren 2023. 

Løypelaget bør videre vurdere hva som bør gjøres i annen etasje. Her bør det legges til rette for at dette kan 

brukes til styremøter, årsmøter med mer. Arbeidet bør gjøres i tett samarbeid med Breiset Hyttevel som har 

bidratt med kr.60.000,- ifm konstruksjon/bygging. 

Årsmøte bør vurdere saken og gjøre vedtak. 

 

Innkjøp ny beltemaskin. 

Ny maskin er innkjøpt ihht vedtak på ekstraordinært årsmøte 03.09.2022 

Dette har bare blitt en fantastisk historie fra start til mål. Planen var klar – med støtte fra Sparebank Stiftelsen 

på kr 400.000,- salg av gammel maskin og støtte fra grunneiere og næringsliv ble det kjøpt inn ny maskin fra 

Owren på Lillehammer til kr.1.914.125,- inkl mva.  Maskinen er en 2019 modell, Prinoth Husky T5 (Euro 6), 

bredde 3,10 og ble hentet til Breiset 15.10.2022.  Vår gamle Paana Forest 2007 modell ble solgt til Nipi Ski i 

Alta og levert fra oss 11.12.2022.  Pris levert Breiset kr. 440.000,-  Budsjettert egenkapital var fra 

ekstrapordinært årsmøte kr.1.155.000,- 

Den 30.12.2022 fikk vi nok en gladmelding – Sparebank1 Stiftelsen Telemark har også gitt oss kr. 400.000,-    

i støtte til innkjøp av beltemaskin. Når vi da tar sluttsummen på egenkapital, Paana Forest solgt 65.000,- over 

budsjett, samt nye 400.000,- fra Sparebank stiftelsen bli egen kapital kr. 1.620.000,- Til informasjon så har 

alle tall ift egenkapital liggende inne en forutsetning på at Løypelaget vil få igjen moms med kr. 380.000,- fra 

Lotteri og Stiftelstilsynet i desember 2023. Søknadsfrist er her 01.09.2023 

Lånefinansiering er via vår bank -  Sparebanken Din i Bø.  

Ytterligere informasjon kan gis på årsmøte. 

 

Status løypekjøring. 

 

Årets kjøring har gått bra og uten skader. Det er selvfølgelig utfordrende med svingninger i været med 

blanding av snø og regn, men utført etter beste evne. Løype over Neråsvann og videre inn til Sveinsbu blir lite 

eller i perioder ikke kjørt, noe som skyldes overvann.  

 

Regnskap/status økonomi (er for 2021). 

 

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.  

Inntekter fir 2022 er på totalt kr. XXXXXX   (303.673,93)   

Resultat for 2022 er kr. XXXXXX    (130.913,97) 

Beholdning bank pr. 31.12.2022 er kr.  XXXXXX  (196.596,26) 

Utestående fordringer pr. 31.12.2022 er kr. XXXXXX  (40.500,-) 

Lån pr. 31.12.22 er kr. XXXXXX    (281.882,18) 

 

Budsjett/regnskap med revisor beretning for 2022 vil bli gjennomgått på årsmøte. 

 

 

 



                                                      
 

 

 

Status forsikringer  på eiendeler i Landkreditt Forsikring (avtale no: 36879491)  

Type utstyr: 
Beltemaskin Paana Forest 2007 mod (solgt, opphør fra 09.01.2023) 

Beltemaskin Prinoth Husky 2019 mod (Chassi no: HK 01397)         

Lynx snøscooter HX-9624  (Heia) 

Lynx snøscooter NP-7632   (Heia)         

Lynx snøscooter CA9335 (KX7273)   (Breiset)         

Lynx snøscooter KC9854   (Breiset) 

Garasjebygg - 2018 

Eiendeler / dieseltank garasjebygg. 

Grillhytte / gapahuk akebakke Breiset. Belastes Breiset Hyttevel.      
         

 

 

Likestilling: 

Styret har en sammensetning på 7 mann og 0 kvinner. Vara medlemmer er ikke valgt. 

 

 

 

Miljø: 

Løypelaget`s virksomhet medfører lite eller ingen forurensing av det ytre miljø. 

 

 

 

 

 

 

 


