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                                                                      260218 

Innkalling til årsmøte 2018 i Jomfruslettfjell Løypelag 

Torsdag 29. mars 2018 på Gamlestølen Fjellstue kl. 10.00 – 11.30 

Årsmøte for Gamlestølen Vel holdes fra kl. 11.30 – 13.00 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende senest to uker før møtet. 

Saksliste: 

1. Valg av møteleder 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Valg av referent 

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

5. Registrering av fremmøtte  

6. Årsberetning 

7. Prosjekter 2018/19 

8. Forslag til budsjett 2018/19 

9. Forslag fra styret:  
    Tidligere tegning av gavebrev andel (medlemskap i JLL) overføres til  
    Infrastrukturfondet. 
    Nye medlemmer av Løypelaget har de siste årene innbetalt sitt medlemskap til dette  
    fondet. (iht tomtekontrakt)        

10. Nåværende vedtekter er fra 16.02.13. 
       Endring av driftsform og forslag under punkt 9 krever vedtektsendringer. 
       Styret vil legge frem forslag til slike endringer.                                                           

11. Valg av styremedlem 

12. Valg av revisor 

13. Oppnevning av valgkomite 

14. Eventuelt                                                                                               



2 
 

                                               290318 

 

 

Jomfruslettfjell Løypelag årsberetning 2018 

 

Styremedlemmer 2017-18 

Bjørn Lofterød (leder), Hanne Werner, Knut Vatn, Endre Berntzen, Rune Granås, Rune Bjerke 

og Knut T Bostad. 

 

Valgkomite 

Bård Schefte, Dagfinn Døhlen og Erik Wilmar 

 

Revisor 

Dagfinn Solend 

 

Styrets arbeidsmodell 

Det har vært avholdt 4 styremøter. Et av møtene var et samarbeidsmøte med Kjell Bergum. I 
mellom møtene har styremedlemmene hatt regelmessig kontakt på internett eller ved 
dugnadsvirksomhet som forbedring av Skibua (tidligere kalt varmebua) og preparering av 
tidlig løype. Hanne Werner og Knut T Bostad har hatt hovedansvar for økonomi. Endre 
Berntzen, Rune Granås, Rune Bjerke og Knut Vatn har fordelt ansvar ift løyper, Skibua og 
ATV. Hanne Werner og Endre Berntzen har redigert hjemmesiden inklusiv facebook. I hele 
perioden har styreleder hatt tett og god kommunikasjon med Kjell Bergum og Gamlestølen 
Drift AS. 

Knut Bostad fratrer styret etter eget ønske. Vi vil takke han for en solid innsats og utmerket 
vertskap for de fleste styremøter gjennom to år. 
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Avtale om Løypekjøring mellom Gamlestølen Drift AS (GD) og Løypelaget  

I august 2016 ble det oppnådd en avtale som sikrer en god utvikling av løypenettet. Avtalen 
er basert på åpenhet og tillitt mellom partene når det gjelder økonomi og planer for kjøring 
og utvikling. GD skal levere løypekjøringstjenesten med egne maskiner og personell, og 
Løypelaget skal bidra med å skaffe midler til dekning av sin andel av kostnader. Avtalen har 
en varighet på 3 år løpende og må sies opp med 2 års varsel. Preparering av tidlig løyper 
med ATV er et viktig supplement til løypekjøringen men omfattes ikke av avtalen og utføres 
av Løypelagets medlemmer.  

Plan for løypekjøring skal reforhandles hvert år og i møte mellom partene ble det enighet om 
noe hyppigere løypekjøring for inneværende sesong (2017-18). Det skal i utgangspunktet 
kjøres hver lørdag og søndag uavhengig av været. I tillegg vil det ofte bli kjørt på torsdager 
da det har vist seg at mange ankommer den dagen. Midtuke som tidligere. Det skal kjøres til 
Spåtind 1 g per uke fra uke 8 og til og med påsken (tidligere kun uke 8, 9 og påsken). 

 

Løypenettet 

En særdeles snørik vinter har gitt mye skiglede. Allerede den siste helgen i oktober var 
TidligLøypa ved Langtjernet klar for de ivrigste og den ble 2 uker senere utvidet mot 
Elveseter. På grunn av god ATV preparering ved styremedlemmer i Løypelaget var det mulig 
for den store Løypemaskinen og kjøre i de samme sporene allerede fra midten av november.   

Ny løype fra Jomfruslettfjellet mot Klufteflata ble merket og kjørt fra primo februar. Løypa 
ligger nå mer beskyttet for sol og vind og kan kjøres tidligere og senere i sesongen. Bakken er 
blitt «snillere» og tar bedre hensyn til et bredt aldersspenn og ferdighetsnivå. 
Tilbakemeldingene har så langt vært positive. 

Rundløype i selve Jomfruslettfjellet, nå kalt Vardeløypa, ble etablert like før påske. Den er 
værutsatt og krever mye snø og vil ikke bli kjørt så ofte, men for en opplevelse i fint vær. 

10 infotavler med kart ble satt på ut på løypepunkter på fellesdugnaden. De har holdt seg 
fint gjennom vinteren, men Kinndaltavlen må flyttes noe da den er nedsnødd der den er 
plassert. 

Enkelte helger i januar og februar var preget av mye tåke. Dette var utfordrende både for 
skiløpere og løypemaskinkjører.  500 løypestikkere er derfor kjøpt inn og vil bl.a. bli fast 
utplassert i september mnd ifb med dugnaden. 

Flere har etterlyst et papirkart og Løypelaget har fått lagd et kart tilsvarende det som er på 
informasjonstavlene. Kartet kan kjøpes på Fjellstua for kr 50 og inntektene går til Løypelaget. 
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Sist påske ble det gjennomført ATV kurs. Dette vil bli fulgt opp også denne påsken. Viktig å få 
til en arbeidsgjeng som kan avlaste medlemmer i styret som inntil nå har tatt ansvaret for 
TidligLøypa. 

Skibua er godt besøkt hele året. Under fellesdugnaden ble ny vedovn installert og taket ble 
forberedt for torv. Torv og takrenner vil bli kjørt opp like etter påske og så er det behov for 
dugnadsinnsats ila sommeren.  

 

Kommunikasjon 

Vår viktigste kommunikasjonskanal er facebook (fb).  Antall registrerte brukere er nå ca 415 
mot 310 for et år siden. I tillegg kommer de som ikke er registrerte brukere av fb, men som 
kan lese all informasjon på siden men ikke kommentere. Sistnevnte kan komme inn på fb via 
hjemmesiden eller skisporet.no. Det er først og fremst løypeinformasjon som legges ut på fb, 
mens annen formidling legges ut på hjemmesiden. 

 Siden profilerer også våre utmerkede samarbeidspartnere. 

 

Samarbeidspartnere  

Totalt er det 7 sponsorer. Ny sponsor for året er Ødegård Sag. Alle kontraktene er på 3 år. 
Det har i år vært vanskelig å utvide antall sponsorer. Det kan ha sammenheng med at vi er 
noe dyrere enn andre løypelag og samtidig ikke ønsker konkurrerende bedrifter.  Avtalen 
med Joker Etnedal er spesiell (se hjemmesiden) og kan gi spesielt mye tilbake til Løypelaget. 
Men foreløpig savner vi respons bedre fra Løypelagets medlemmer. Hovedsponsorene er 
profilert på 11 infotavler (inkludert Fjellstua og Skibua), nye papirkart og hjemmesiden. 
Andre sponsorer er profilert på infotavler ved Skibua og Fjellstua samt hjemmesiden. Vi 
oppfordrer medlemmene til å bruke våre støttespillere. 

 

Felles dugnad  

Dugnaden ble gjennomført 2 september med meget godt fremmøte (ca 40 personer). Tidlig 
løypa ble ryddet for kvist, 10 infotavler ble satt ut og Skibua fikk installert vedovn samt 
forberedt tak for torv og takrenner. Om kvelden var det felles middag på Fjellstua og styret 
la frem prosjekter for sesongen.  
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Årsregnskap 

Se egen fil 

 

7. Prosjekter og planer 2018-19 

 

Løypenettet 

• Flis i TidligLøypa. Legges ut på snø første helg etter påske 
• Utplassering av løypestikker på sommer/høstføre (depoter kjøres ut på vinterføre) 
• Klopper ved Langtjern må ha bedre start og avslutninger 
• Gravemaskin arbeid på noen strekninger på løypa mot Elveseter 
• Gravemaskin for å planere bakken mellom Tjednstigen og Gamlestølsvegen 
• I samarbeid med KB har vi sett på muligheten for utvidelse av løypenettet via 

Tanterhaug mot både Fjellsetra og Hugulia. En utvidelse som også kan bli en hit på 
sommerføre. Det må avklares med flere grunneiere og det er naturlig med et 
samarbeid med Hugulia og også Gamlestølen Vel   

 

Sponsorer 

Jobbe aktivt for å få til flere sponsorer 

 

Felles dugnad 

Dugnaden blir lørdag 1. september. Sosialt samvær og middag på Fjellstua etter dugnaden. 
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8. Forlag til budsjett 2018-19 

Se egen fil 
       

         

           

        2016/2017 
        278000  
        60000  
        50000  
           

       120000  1000 67500 
9. Forslag fra styret  
    «Tidligere tegning av gavebrev andel (medlemskap i JLL) overføres til  
    Infrastrukturfondet. 
    Nye medlemmer av Løypelaget har de siste årene innbetalt sitt medlemskap til dette  
    fondet (iht tomtekontrakt).» 

Ved en slik endring samles medlemskapsavgiften i ett fond, - Infrastrukturfondet.  

Infrastrukturfondet skal investere i utstyr som skal vedlikeholde og videreutvikle 
løypenettet. Fondet skal ikke brukes til dekning av løypekjøringstjenesten. Drift av 
løypenettet skal som tidligere dekkes av løypeavgift og private og offentlige sponsorer. 

 

 
 

  



7 
 

10. Forslag fra styret 

«Nåværende vedtekter er fra 16.02.13. Endring av driftsform og forslag under punkt 9. 
krever vedtektsendringer. Styret vil legge frem forslag til slike endringer».      

Bakgrunn: Nåværende vedtekter (http://www.jomfruslettfjell.no/web2/wp-
content/uploads/2016/11/vedtekter-vedtatt-årsm-2013.pdf) for Jomfruslettfjell Løypelag 
angir at medlemskap i Løypelaget etableres gjennom tegning av gavebrev. Siden 
medlemskapet er knyttet til gavebrev benyttes også ”gavebreveier” i en rekke av 
bestemmelsene i vedtektene, - blant annet som forutsetning for å kunne bekle styreverv og 
for å kunne stemme i årsmøtet. Fra Løypelaget ble etablert er innbetalte beløp til 
Infrastrukturfondet likestilt med tegning av gavebrev. Ved tegning av gavebrev er det angitt 
at beløpet er knyttet til anskaffelse/leie av løypemaskin. 

Som følge av ovenstående har vi gjennomført en revisjon av vedtektene hvor vi foreslår at 
innbetalingene som Løypelaget har mottatt, uavhengig om beløpet er mottatt gjennom 
gavebrev eller til Infrastrukturfondet, skal behandles som innmeldingsavgift i Løypelaget. En 
slik modell med en innmeldingsavgift og en årlig løypeavgift er også valgt av mange andre 
løypelag. Det er også gjort noen andre endringer i vedtektene, men dette er mest 
”redaksjonelle endringer”.  

Det vil bli gitt en mer utfyllende gjennomgang av endringene på årsmøtet. 

 

Forslag til Vedtekter: 

 

              VEDTEKTER FOR JOMFRUSLETTFJELL LØYPELAG  

         Stiftet 01.03 2012 

§ 1. Navn 

Jomfruslettfjell Løypelag (JLL) 

§ 2. Adresse 

Gamlestølen, 2890 Etnedal, Etnedal kommune 

Postadresse: Slik dette er angitt i Brønnøysundregistrene  

§ 3. Formål - Ansvar 

JLL har som formål å lage flotte skiløyper for allmenn bruk i JJL sitt geografiske område. I 
dette inngår ansvar for opparbeidelse av nye løypetraseer, vedlikehold av traseene og for 
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gjennomføring av løypekjøringen gjennom skisesongen. Dette omfatter samarbeid med 
andre løypelag for å bidra til et godt samlet tilbud til brukerne av Synnfjell-området. 

Ansvar og oppgaver for JLL skal til enhver tid gjennomføres i samsvar med de 
rammebetingelser som er fastsatt gjennom myndighetskrav og planer samt eventuelle 
forutsetninger som vil kunne være knyttet til støtte, bidrag og gaver som foreningen mottar. 

JLL har et ikke-økonomisk formål og er en selveiende forening hvor styrets arbeid er basert 
på frivillig innsats uten godtgjørelse. JLL skal ikke drive ordinær næringsvirksomhet. 
Eventuelle overskudd det enkelte år skal overføres til neste regnskapsperiode til bruk for 
fremtidig drift og investeringer.  

§ 4. Medlemskap/ Innmeldingsavgift. Årlig løypeavgift. 

Medlemskap kan etableres av enkeltpersoner, juridiske personer samt lag og foreninger som 
ønsker å støtte JLL sitt formål. 

Medlemskap etableres ved betaling av en innmeldingsavgift. Som innmeldingsavgift inngår 
beløp innbetalt gjennom tegningsbrev, til infrastrukturfond eller annen avgift som er 
godkjent av styret i JLL. Innmeldingsavgiften bokføres under Infrastrukturfondet, og 
disponeres av styret basert på de planer/ budsjett som vedtas i foreningens årsmøte.  

Innmeldingsavgiften utgjør kr. 4500. Innmeldingsavgiften kan endres av årsmøtet etter 
innstilling fra styret i JLL gjennom alminnelige flertallsvedtak.  

Betalt innmeldingsavgift gir rett til å delta og stemme på JLL sitt årsmøte, herunder 
eventuelle ekstraordinære årsmøter forutsatt at årets løypeavgift er innbetalt. 

Innmeldingsavgiften er en engangsavgift som ikke kan overdras eller innløses med unntak 
for innmeldingsavgift for eier av landbrukseiendom og/eller hytteeiendom innenfor JLL sitt 
geografiske område hvor innmeldingsavgiften følger eiendommen ved eierskifte.   

Selger av landbrukseiendom og hytteeiendom skal gi skriftlig melding til styret i JLL om 
eierskifte. Ny eier vil motta melding fra styret om overføringen med informasjon om JLL, 
herunder innbetaling av løypeavgift.  

§ 5. Styret 

JLL skal ha et styre på fem (5) til syv (7) medlemmer som normalt velges for en periode på to 
(2) år om gangen.  Leder og kasserer skal velges på årsmøtet hvoretter det nye styret selv 
fordeler ansvar og fullmakter for de øvrige oppgavene. Gjennom gjenvalg til styret kan 
styremedlem velges for en periode på ett (1) år for å sikre kontinuitet i styrearbeidet. Kun 
medlemmer (som har betalt årets løypeavgift) er valgbare til styret.  

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede. Ved stemmelikhet har 
leder anledning til å ta beslutning ved bruk av dobbeltstemme. 
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§ 6. Styrets oppgaver 

Styret skal: 

1. Lede foreningen i overenstemmelse med vedtekter og beslutninger i årsmøter. 
Organisere virksomheten slik at styrets arbeidsoppgaver kan gjennomføres med god 
løpende kontroll av inntekter og kostnader.  

2. Sikre et godt samarbeid med grunneiere, herunder inngå avtaler som gir adgang til å 
anlegge nye løypetraseer, vedlikehold av traseer og løypekjøring i skisesongen.   

3. Inngå og følge opp avtaler som JLL inngår for innkjøp av tjenester knyttet til arbeid 
med løypetraseer og for gjennomføringen av løypekjøringen gjennom skisesongen.  

4. Formidle informasjon på foreningens hjemmesider om aktiviteter og særskilt om 
løypekjøringen i skisesongen. 

5. Søke best mulig samarbeid med andre løypelag i området for å sikre rasjonell drift og 
best mulig samlet tilbud for skiløypene i Synnfjell/Valdres. 

6. Sikre finansiering av løypelagets aktiviteter, - ved økning av antall medlemmer, kreve 
inn årlig løypeavgift og følge opp andre tiltak for å bedre inntektssiden.    

7. Løpende vurdere driftsmodell med kjøp av tjenester knyttet til vedlikehold av traseer 
og løypekjøring 

8. Organisere frivillig innsats gjennom dugnader og andre tiltak basert på frivillighet, 
herunder bruk av eget utstyr. 

       9. Utarbeide dokumentasjon for årsmøtet med budsjett og arbeidsplaner mv.   

§ 7. Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av 
april måned. Årsmøtet kunngjøres for medlemmene med minst fire (4) ukers varsel. 
Kunngjøring blir gitt på foreningens hjemmeside, www.jomfruslettfjell.no og til den enkelte 
medlems e-postadresse hvis slik er registrert av foreningen.  

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være mottatt at styret senest to (2) uker før 
årsmøtet.  

§ 8.  Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

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

2. Styrets årsberetning 
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3. Resultatregnskap 

4. Anvendelse av årets resultat 

5. Valg av styreleder 

6. Valg av kasserer 

7. Valg av styremedlemmer  

8. Valg av valgkomité 

9. Valg av revisor    

10. Prisfastsettelse av innmeldingskontingent og løypeavgift  

11. Årsbudsjett og arbeidsplaner, herunder eventuelle større investeringer 

12. Andre saker som er nevnt i innkallingen 

Beslutninger i årsmøte tas ved alminnelig flertalls beslutning med unntak for beslutning om 
oppløsning av JLL eller vedtektsendring som krever to tredels (2/3) flertall slik dette er angitt 
i § 12 og 13. Dersom styret eller halv (½) parten av medlemmene i årsmøtet krever det, skal 
avstemming være skriftlig. Medlemmer kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Totalt 
stemmeantall regnes etter fremmøtte/representerte medlemmer.              

§ 9. Ekstraordinært årsmøte   

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret, eller minst 20 % av medlemmene krever det. 
Innkalling skjer skriftlig til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel, og med angivelse 
av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges sakene som skal 
behandles.  

§ 10. Foreningsmøte 

Det kan avholdes foreningsmøte hvis styret ønsker dette. Innkalling skjer ved kunngjøres på 
JLL sine hjemmesider og ved melding per e-post til medlemmer hvor styret har mottatt 
dette. Foreningsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt årsmøtet.  

§ 11. Valgkomiteen  

Valgkomiteen skal bestå av tre (3) medlemmer.   

Valgkomiteens mandat er:  

1. Foreslå valg på styremedlemmer, herunder hvem som foreslås som styreleder og 
kasserer. 

2. Foreslå valg av revisor 
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Styremedlemmene velges normalt for en periode på to (2) år, fortrinnsvis slik at ikke mer 
enn tre (3) medlemmer skiftes ut omgangen. Styremedlemmer kan gjenvelges. Som angitt i § 
5 kan også et styremedlem gjenvelges for en periode på ett (1) år. 

§ 12. Oppløsning 

Oppløsning av JLL kan kun behandles gjennom et årsmøte og krever to tredels (2/3) flertall 
som samtidig representerer halv (½) parten av medlemmene. Dersom det ikke oppnås 
tilstrekkelig flertall. Skal det innen en (1) måned innkalles til nytt årsmøte som kan treffe 
vedtak om oppløsning gjennom sitt vedtak dersom mins to tredeler (2/3 deler) av de 
representerte stemmene stemmer for dette.  

Foreningens midler skal ikke utdeles eller på andremåter tilføres foreningens medlemmer. 
Ved oppløsning blir foreningens kapital tilført forening/virksomhet med lignende formål som 
JLL. Sammenslutning med andre foreninger hvor foreningens formål i all hovedsak ivaretas 
etter sammenslutningen anses ikke som oppløsning og foreningens midler vil da bli overført 
ny enhet.   

Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i 
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring.  

§ 13. Vedtektsendringer 

Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes 
med to tredels (2/3) flertall av de representerte stemmene.  

§ 14. Tvister 

Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene og andre tvister skal løses etter 
prinsippene for voldgift hvor hver av partene oppnevner en representant og disse 
oppnevner en habil leder av voldgiften, alternativ at voldgiftsnemd med tre medlemmer 
oppnevnes av Valdres Tingrett med behandling i samsvar med Tvistemålslovens 
bestemmelser(kapitel 32). 

 

Gamlestølen 290318 
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