
 
Holsåsen Sti og Løypenemnd Bank nr 2333.33.12220 Åge Hansen Wiik Styremedlem  

v/leder Roald Ekanger roald@ekanger.no Kari Lie Danielsen Styremedlem 

  Sander Ottar Søndrol Styremedlem  

  Knut Medhus Styremedlem 

 

Årsmøte i  

Holsåsen Sti og Løypenemnd 

 

 

 
 

Referat fra møtet 24. mars 2016 

 

 

 

 

Fremmøte: ca. 55 personer; hytteeiere, grunneiere, lokale 

 

 

Sak 0.16 Åpning og konstituering ved styreleder Roald Ekanger. Valg av møteleder:  

                        Roald Ekanger, referent: Kari Lie Danielsen, (tellekorps ved behov) og  

                        protokollsignatør: Inger-Lise Finneman Jespersen.  

 

Sak 2.16  Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 3.16 Referat fra Årsmøtet 2015 ble godkjent. 

 

Sak 4.16 Årsmelding for 2015. Leder av Holsåsen Sti og Løypenemnd, Roald Ekanger  

                        gjennomgikk Årsmeldingen for 2015. Det ble redegjort for den økonomiske  

                        situasjonen, løypekjøring, dugnad, markarbeid/turstier, løypetracking,  

                        nettsiden, møter med Hol kommune og bruk av snøskuter til løypekjøring  

                        tidlig i sesongen. Noen kommentarer under gjennomgangen: Ordføreren i Hol  

                        er fornøyd med samarbeid om løypekjøring med Ål. Ønske om bom på vegen 

                        ved Storemyr når skiløypa innover veien er oppkjørt i nov/des. Veien må   

                        stenges på Norheim samtidig. 

 

                        Vedtak: Årsmeldingen for 2015 ble godkjent. 

 

Sak 5.16 Regnskap 2015. 

            Åge Hansen Wiik gjenomgikk hovedtall i regnskap for 2015. Årsresultatet  

                        viser et overskudd på kr. 44 000,-. Utgifter til løypekjøring for desember 2015  

                        på ca kr 52. 000 er ikke med i regnskapet og blir belastet 2016. 

 

            Vedtak: Årsregnskap for 2015 ble godkjent. 

             

 

Sak 6.16 Budsjett for 2016.  

                        På grunn av innført eiendomsskatt får HSL økt tilskudd fra Hol kommune.  

                        I budsjettet for 2016 vil summen av inntektene være ca kr. 490 000,-. Sum  

                        utgifter er budsjettert til kr 441 300,-. Vi vil da ha et driftsresultat på 

                        ca. kr. 49 000,-. 
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                        HSL er godkjent som ideell organisasjon og får dermed refundert moms 

                         

                        Vedtak: Budsjett for 2016 ble godkjent. 

 

Sak 7.16 Styret la frem forslag til handlingsplan for 2016:  

                        1) Følge opp kommunens revisjonsprosess angående løypeplan og  

                            driftstilskudd 

                        2) Fortsette arbeidet med skiløyper, foreta nødvendige grunnarbeider på disse 

                        3) Videreutvikle løypenettet 

                        4) Kjøre løyper på dugnad tidlig i sesongen 

                        5) Videreføre sti-komiteen som skal ha fokus på vedlikehold og utvikling av  

                            stinettet 

                        6) Fullføre restarbeidene knyttet til stiprosjektene 2013-2014 

                        7) Arrangere dugnad i løype- og stinettet 17. september 2016 med auksjon av  

                            gamle skilt 

                        8) Oppdatere og videreutvikle nettsida vår; www.holsåsen.no i samarbeid med  

                                      Velforeningen. 

                        9) Vurdere muligheter for værstasjon på Storemyr. 

 

                        Vedtak: Handlingsplan for 2016 godkjent. 

 

 

 

Sak 8.16 Valg av nytt styre. 

  Valgkomiteen la frem følgende innstilling: 

 

- Styremedlemmer: Knut Medhus, grunneier, gjenvalg for 2 år  

                                   Sander Ottar Søndrål, grunneier, gjenstår 1 år 

Kari Lie Danielsen hytteeier, gjenstår 1år,  

- Leder: Roald Ekanger, hytteeier gjenstår 1år 

- Nestleder:                Åge Hansen Wiik, hytteeier, gjenvalg 2 år 

 

- Varamedlemmer: Torstein Seim for KM, gjenvalg for 2 år 

 Leif Johnny Nestegard for SOS, gjenstår 1 år  

 Anne-Grete Strøm-Erichsen for KLD, gjenstår 1år 

Bodil Jensen, for RE, gjenstår 1 år 

Truls Tollefsen, ÅHW, gjenvalg 2 år 

 

- Valgkomitéen: Bengt Drageset, leder, valgt for 1 år 

Per Sætran, medlem, valgt for 1 år 

Rune Hallingstad, medlem, valgt for 1 år 

                          

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. 

 

 

Sak 9.16 Orienteringssaker: 

                        -    Dugnad med diverse oppgaver knyttet til stier og løyper. Arrangeres i  

http://www.holsåsen.no/
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                              samarbeid med Holsåsen Vel. Finneman Jespersen inviterer til sosialt   

                              samvær på sin hytte etter dugnaden. 

- Planlegger noe utvidelse av løypenettet med utgangspunkt i rullering av 

kommunens løypeplan. HSL ser bla på muligheter for Trostedalen – 

Øyslivatnet, Knutskar – Langsennvatnet, Nyset via Nedremyrstølen til 

”Storrunde”løypa. Dette må gjøres i forståelse med grunneiere og 

kommunen.  

- Styret har vedtatt en frivillig løypeavgift på kr 400,-. Dette til tross for 

tilskudd fra kommunen, men for å sikre at det er midler til videreutvikling 

og kvalitetsøking. Foreløpig har 30 personer betalt. 

- Kontrakt med dagens løypekjører Birger Embrik Kaslegard utgår desember 

2016. HSL har gjennom flere år hatt et meget godt samarbeid med 

entreprenøren, og vil gå i dialog med Kaslegard om forlengelse i to år, frem 

til 31.12.2018.  

- Det gjenstår fortsatt noe arbeid knyttet til stiprosjektet 2013-2014. En del 

av oppsatte sommersti-skilt må også forsterkes. Dersom noen ønsker å 

jobbe med stiene utenom dugnaden kan Roald Ekanger kontaktes på mail.  

- Det er sendt søknad til Skue sparebank om nye midler januar 2016. 

- Det jobbes med å innhente flere grunneieravtaler slik at flere turstier kan 

skiltes og merkes. 

- Etablering av sykkelstier er høyt prioritert i Hol kommune. Det settes 

strenge krav til utforming slik at dette må bli et langsiktig prosjekt for HSL. 

Viktig at vi synliggjør våre behov til kommunen. 

- I januar 2016 ble Geilo løypelag etablert. Det er ønske om å koordinere de 

ulike løypeområdene og få til et godt samarbeid med kommunen. Foreløpig 

er oppgavene til løypelaget litt uvisst og kommunen er ennå ikke kommet i 

gang med den nye løypeplanen. Styret vil foreløpig avvente situasjonen. 

- Det er behov for å oppdatere en del løypekart på skiltstolpene. 

- Det er opprettet en ny Facebook-side: Holsåsen stig- og løypeområde. Her 

vil det bli lagt ut aktuell informasjon om løypekjøring og annet.  

 

Sak 10.16  Eventuelle andre saker/orienteringer. 

  Det kom ikke opp saker til eventuelt. 

 

 

Kari Lie Danielsen 

referent  


