
Årsmøte 14.04.2022  

Sak 6 - Forslag til reviderte 

Vedtekter for Holsåsen Sti- og Løypenemnd 
 

§1 Formål/ansvar 
Endres fra: 
Nemnda har ansvar for merking og preparering for nødvendig vedlikehold og drift av langrennsløyper 
i hht vedtatt sti- og løypeplan for Holsåsen. Herunder kommer også evt. inngåelse av 
grunneieravtaler med evt. kompensasjonsordninger, anleggelse av nye løyper, grunnpreparering, og 
søknad om tippemidler vedr slike tiltak. Løypenemnda sørger også for å følge opp de tiltak som til 
enhver tid gjelder sitt område, beskrevet i kommunedel plan for stier og løyper. 

Endres til:  
Sti- og løypenettet i Hol kommune er organisert i sti- og løypeområder som ledes av sti- og 
løypenemnder. Holsåsen Sti- og Løypenemnd, heretter benevnt Nemnda, har dette ansvaret innenfor 
Holsåsen sti- og løypeområde. Nemnda skal følge opp de tiltak innenfor sitt område som er beskrevet 
i gjeldende Handlingsplan for stier og løyper i Hol kommune. Nemnda har ansvar for merking, 
skilting, rydding av traséer, ev anleggelse av nye stier og løyper, grunnpreparering og løypekjøring i 
skiløyper som inngår i vedtatt sti- og løypeplan for løypeområdet og inngått driftsavtale med Hol 
kommune. Videre har nemnda ansvar for søknad om spillemidler og tilskudd fra Sti- og løypefondet i 
Hol kommune til slike tiltak.  

Kommunen er ansvarlig for å inngå nødvendige grunneieravtaler med alle grunneiere som er berørt 
av sti- og løypeplanen 

Årsak til endring: Forslaget klargjør på en bedre måte hvordan Hol kommune har organisert arbeid 
med stier og løyper og nemndas rolle og ansvar innenfor Holsåsen sti- og løypeområde.  
Det er klargjort at det er kommunens ansvar å inngå alle grunneieravtaler som er nødvendig. 

§2 Nemda  

Endres fra: 
Løypeområdet skal ha et styre som består av 5-7 personer. Sammensetningen av styret skal ligge 
innenfor anbefalingene i Hol kommunes til enhver tid gjeldende Handlingsplan for stier og løyper. 
Minimum 2 av representantene bør representere grunneierne, 2 hytteeierne og 1 lokalmiljøet. 
Representantene velges for 2 år av gangen. Av hensyn til kontinuiteten bør ca. halvparten av 
styrerepresentantene stå for valg på årsmøtet. Det velges 3 vararepresentanter, 1 bør representere 
grunneierne, 1 hytteeierne og 1 lokalmiljøet. Styret er beslutningsdyktig når leder og 3 medlemmer 
er til stede. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 

Endres til: 

Sti- og løypeområdet skal ledes av en nemnd som skal bestå av 5-7 personer. Sammensetningen av 
nemnda skal ligge innenfor anbefalingene i Retningslinjer for sti- og løypenemnder i Hol kommune: 



Minimum 2 representanter bør representere grunneiere med grunneieravtale med hol kommune. 
Minimum 2 representanter bør representere hytteeiere innenfor Holsåsen sti- og løypeområde. 
Minimum 1 representant bør representere brukere fra lokalmiljøet. 

Representantene velges for 2 år av gangen. Av hensyn til kontinuitet i nemndas arbeid bør 
halvparten av nemndas medlemmer stå på valg på hvert årsmøte. 

Det velges 3 vararepresentanter, hvorav 1 bør representere grunneiere, 1 hytteeiere og 1 
lokalmiljøet. 

Nemnda skal gjennomføre vedtak fattet i årsmøtet, herunder forvalte nemdas midler iht formålet. 
Nemnda er beslutningsdyktig når leder og minst 3 av nemndas medlemmer er til stede. I tilfelle 
stemmelikhet har nemnda leder dobbeltstemme. 

Årsak til endring: Forslaget rydder opp i bruken av nemnd og styre om hverandre. Valg av et styre i 
nemnda gir ingen mening, så lenge som det er nemnda som utgjør det som er et styres funksjon. 

§3 Valgkomité 

Endres fra:  
Valgkomiteen skal bestå av tre personer hvor minst 1 representant er fra grunneierne og 1 
representant er fra hytteeierne. Styret fremlegger forslag på komité som velges på årsmøtet. 
Valgkomiteen skal komme med forslag til kandidater til de andre valgene som årsmøte skal gjøre. I 
tillegg skal valgnemnda komme med forslag til godtgjøring av revisor. 

Endres til: 
Årsmøtet i løypeområdet skal velge en valgkomité som skal bestå av 3 personer hvor minst 1 medlem 
er fra grunneierne og 1 medlem er fra hytteeierne. Medlemmene velges for 3 år. Ett av medlemmene 
er på valg i hvert årsmøte. Nemnda legger frem forslag til kandidat. 

Valgkomitéen skal komme med forslag til kandidater til de andre valgene som årsmøtet skal gjøre. I 
tillegg skal valgkomitéen komme med forslag til godtgjøring av revisor. 

Årsak til endring: Forslaget klargjør valg av valgkomité som er i samsvar med gjeldende praksis. 

§4. Daglig leder/arbeidstaker. 

Nemnda kan ved behov ansette og/eller leie inn nødvendig ledelse/arbeidskraft som har til oppgave 
å følge retningslinjene fra nemnda. Nemnda utformer stilling/arbeidsinstruks og fullmakter for daglig 
leder/arbeidstaker. 

§5. Finansiering 

Nemnda er ansvarlig for anskaffelse, organisering, koordinering og bruk av offentlige bidrag, private 
bidrag og andre tilskuddsordninger. Rapportering om bruk av kommunalt tilskudd skal skje i henhold 
til gjeldende Handlingsplan for sti og løyper og underskrevet driftsavtale.  

§6 Overskudd/utbytte 

Eventuelt overskudd skal anvendes i tråd med formålet, jfr §1, og skal avsettes til opparbeiding av 
egenkapital for fremtidige investeringer, samt oppgradering og vedlikehold av sti- og løypenettet. 
Det skal ikke utbetales utbytte fra nemnda. 

  



§7 Årsmøtet 

Endres fra: 
Årsmøtet er løypenemndas høyeste organ og består av styret, varamenn og alle som bidrar 
økonomisk. Årsmøtet avholdes hvert år innen utløpet av april og tar stilling til følgende saker: 

1) årsmelding 
 2) årsregnskap og disponering av nemndas midler  
3) budsjett og handlingsplan  
4) valg av a. styremedlemmer b. leder c. revisor d. valgkomite  
5) honorar til revisor  
6) andre saker som følge av vedtektene  
7) eventuelle andre saker 

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

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. 

 

Endres til: 
Årsmøtet er løypeområdets øverste organ. Nemndas medlemmer og varamedlemmer, alle som 
bidrar økonomisk, samt alle grunneiere med grunneieravtaler, har møte- og stemmerett på 
årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen 30. april og tar stilling til følgende saker: 

1 Årsmelding  
2 Årsregnskap og disponering av nemndas midler 
3 Budsjett og handlingsplan 
4 Valg av  

a. medlemmer i nemnda 
b. leder av nemnda 
c. revisor 
d. valgkomité 

5  Honorar til revisor 
6 Andre saker som følge av vedtektene 
7 Eventuelle andre saker 

 

Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet må være nemnda i hende senest 2 uker før årsmøtet.  

Innkalling med sakliste med vedlegg skal sendes ut senest 10 dager før årsmøtet. 

Sti- og løypenemnda konstituerer seg selv på første møte i nemnda etter årsmøtet. 

Årsak til endring: Det foreslås at alle grunneiere som har inngått grunneieravtale med Hol 
kommune om sti- og løypenettet på Holsåsen får møte- og stemmerett på årsmøtet. Det foreslås 
frist for utsendelse av innkalling med saksdokumenter på 10 dager. 


