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Årsmøte i  

Holsåsen Sti og Løypenemnd 

 

 

 
 

Referat fra møtet 2. april 2015 

 

 

 

 

Fremmøte: ca. 40 hytteeiere, 2 grunneiere, 1 lokal 

 

 

Sak 0.15 Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 1.15  Årsmelding for 2014. Leder av Holsåsen sti og løypenemnd, Tommy Ødegård  

                        gjennomgikk Årsmeldingen for 2014. Det ble redegjort for økonomiske  

                        utfordringer, løypekjøring, dugnad, markarbeid/turstier, løypetracking,  

                        nettsiden, møter med Hol kommune og bruk av Snøscooter til løypekjøring. 

                        Vedtak: Årsmeldingen for 2014 ble godkjent. 

 

Sak 2.15 Regnskap og disponering av årsresultat for 2014. 

                  Inntekter/tilskudd til drift kommer fra Hol kommune, Nettside, Holsåsen vel og  

                        sponsorer. I tillegg kommer innbetaling fra hytteeiere, lokale brukere og  

                        grunneiere. På skiltauksjon i forbindelse med dugnad kom det inn kr. 15 000,-. 

                        Utgifter gikk hovedsakelig til løypekjøring.  

HSL er godkjent som ideell organisasjon og får dermed refundert moms. 

Kjøring av løyper desember 2013 ble belastet i 2014. Dette fikk betydning for 

momsrefusjon 2014. 

  

Det er mange brukere av sti- og løypenettet på Holsåsen. Dette samsvarer 

dessverre ikke med antall innbetalinger. Det er stadig en utfordring å få inn 

frivillig løypeavgift på kr. 800,-. Ulike tiltak er foretatt: påminnelse pr. post og 

på Holsaasen.no. Lav innbetaling begrenser kjøringen og dermed kvaliteten på 

løypenettet.  

Vedtak: Årsregnskapet for 2014 ble godkjent.  

 

Sak 3.15 Budsjett 2015 og forslag til handlingsplan. 

Det iverksettes tiltak for å øke inntekter. Løypebidraget videreføres med kr. 

800,- på linje med anbefalinger fra Hol kommune. De som ønsker å betale mer 

er velkommen til det.  Oversikt med navn på alle bidragsytere vil bli lagt ut på 

nettsiden www.holsaasen.no. (J.fr tidligere vedtak). Giroen skal sendes ut tidlig 

i sesongen. Det er viktig med oppdaterte e-postadresser til alle. HSL, Vellet og 

Vegen må fortsette samarbeide om dette.  



 
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 

Økte innbetalinger vil gi mer løypekjøring. Timepris for tråkkemaskinen er ca. 

kr. 1.200,-. 

Vedtak: det skal legges frem et mer offensivt budsjett for 2015. 

 

                        Handlingsplan 2015: 

  Komitéen som jobber med sommerstier opprettholdes. Det står fortsatt en del  

                        arbeid i igjen, og arbeidet skal utføres på dugnad.  

                         

                        Hoveddugnad blir arrangert lørdag 19. september. 

                        Auksjon av gamle treskilt legges til den sosiale delen etter dugnaden. 

                         

  Vedtak: Budsjett og handlingsplan for 2015 ble godkjent. 

 

 

Sak 4.14 Valg av nytt styre. 

  Valgkomiteen fikk ingen fra lokalbefolkningen til å overta eller påta seg  

                        ledervervet.  

Valgkomiteen la frem følgende innstilling: 

 

- Styremedlemmer: Knut Medhus, grunneier, gjenstår 1 år  

                                   Sander Ottar Søndrål, grunneier, valgt for 2 år 

Kari Lie Danielsen hytteeier, gjenvalgt 2 år,  

- Leder: Roald Ekanger, hytteeier valgt for 2 år 

- Nestleder:                Åge Hansen Wiik, hytteeier, gjenstår 1 år 

 

- Varamedlemmer: Torstein Seim for KM, gjenstår 1 år 

 Leif Johnny Nestegard for SOS, valgt for 2 år  

 Anne-Grete Strøm-Erichsen for KLD, gjenvalgt for 2 år 

Bodil Jensen, for RE, valgt for 2 år 

Truls Tollefsen, ÅHW, gjenstår 1 år 

 

- Valgkomitéen: Svein Nedremyr, leder, valgt for 1 år 

Bengt Drageset, medlem, valgt for 1 år 

Per Setrang, medlem, valgt for 1 år 

                          

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. 

 

 

Sak 5.15 Fastsetting av honorar til revisor ikke aktuelt da det benyttes regnskapsbyrå. 

 

Sak 6.15  Det kom ikke opp saker som følge av vedtektene. Men en vil følge utvikling  

                        knyttet til innføring av eiendomsskatt i Hol kommune. 

 

Sak 7.15 Eventuelle andre saker/orienteringer. 

  Det kom ikke opp saker til eventuelt. 

 

Kari Lie Danielsen 

referent  


