
Årsmøte 9. april  (Skjærtorsdag)  2020 kl. 10:00 i Nes Fjellkirke 
 

 

1. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen 

2.Godkjenning av innkallingen 

3.Årsberetning foregående år  

4. Regnskap foregående år 

5. Status inneværende år 

6.Fastsettelse av arbeidsplaner og medlemskontingent for neste år 

7. Innmeldte saker: 

 

Styret sitt forslag til endring §6  2. avsnitt: Ved tidlig snøfall etter 15. November skal det i 

helgene (lørdag og søndag) kjøres scooterløype på strekningen Grønhovd – Olfisklia , 

Skålsrudstølen – Fjellset og Rundløype på Myking. 

 

Innkommet forslag fra Olav Høva Næss: 

Forslag til vedtektsendringer: Ad Paragraf 6: 

"Midtuke- kjøring blir kjørt etter behov : Holmevassrunden alternativt Utbyggingslagets trasé 

på Mykingbrotet."   Avsnitt 2 ( avslutning av setningen): " og Utbyggingslaget nye trasé på 

Mykingbrotet".   
Styrets svar: §6 rettes slik at Rundløype på Myking inngår som tidligløype.  Midt uke kjøring tar vi 

med i arbeidsplaner for neste år og forsøker å få til. Vi ønsker ikke sette dette inn i vedtektene. 

 
§ 6 løypenett (vinter)  

Det skal tilstrebes å ha et løypenett som ivaretar majoriteten av medlemmenes behov. Løypenettets 

utstrekning og kvalitet må til enhver tid tilpasses friluftslagets økonomi.  

Ved tidlig snøfall etter 15.november skal det i helgene (lørdager og søndager) før det øvrige løypenettet kan 

åpnes, forsøkes kjørt scooterløyper på strekningen GrønhovdSåtestølen og Skålsrud – Fjellset (skogsbilveier).  

Perioden for vedlikehold av det definerte løypenettet er normalt fra ca. 20. desember til første helga etter 

påske eller sikret kjøring til medio april. Løypenettet skal være tilgjengelig lørdag og søndag i denne 

perioden, dersom forholdene tillater det.  

Et begrenset antall løyper vil bli forsøkt kjørt også fredager i denne perioden.  

For jule- og nyttårshelgen, vinterferien (2 uker) og påske, skal det definerte løypenettet holdes åpent 

daglig , om forholdene tillater det.  

Løypenettets omfang og karakter, fastsettes av styret i NNF i god tid før hver sesong. Det samlede 

løypenettet bekjentgjøres med entydig markering av type og hyppighet av vedlikehold på eget løype kart 

på lagets Web-side, www.skisporet.no samt på oppslagstavler langs løypenettet.  

8. Valg   Leder:   På valg: Gerd Jorde  for 2 år 

   Styremedlem   På valg: Ragnar Bang  for 2 år 

                      Varamedlem:  På valg: Marit Haug     for 2 år 

                        Valgkomiteen       På valg: Erik Bråten         for 3 år 

 


