
Møteprotokoll 

Årsmøte Lenningen Løypelag 2022 

Tid:  Lørdag 08.10.2022 kl. 15:15-16:00 

Sted:  Elektronisk på Microsoft Teams 

Deltakere: 21 andelseiere deltok hvorav 1 grunneier 

 

Dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av referent og 2 (to) personer til å underskrive møteprotokoll 

4. Styrets årsberetning 

5. Orientering om løypelagets økonomi, heri godkjennelse av resultatregnskap og anvendelse av årets 

overskudd, eller dekning av underskudd 

6. Valg av leder – ikke på valg, valgt for 2 år i fjor 

7. Valg av nestleder – ditto 

8. Valg av sekretær – ditto 

9. Valg av kasserer – ditto 

10. Valg av styremedlem (3 medlemmer) – ditto 

11. Valg av 2 personer til valgkomité – 1 på valg 

12. Valg av 2 revisorer, blant andelseierne – 1 på valg 

13. Beslutte pris pr. medlemsandel 

14. Budsjett for kommende periode 

15. Aktuelle oppgaver for styret 

 

** 

Møtet ble startet noe forsinket. 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

2. Valg av møteleder 

Vedtak: Lars Tjensvoll, enstemmig godkjent 

 

3. Valg av referent 

Vedtak: Morten Skårdal, enstemmig godkjent 

 



4. Valg av 2 (to) personer til å underskrive (elektronisk) møteprotokollen 

Vedtak: Morten Werner Nielsen og Arne Heggelund, enstemmig godkjent 

 

5. Styrets årsberetning: 

Enstemmig vedtatt. 

Det gjøres oppmerksom på at utsendt årsberetning inneholdt en feil i pkt. Økonomi, fjerde avsnitt: 

Årlig bidrag fra medlemmer av løypelaget er på 1300,- kroner for denne sesongen. Vi hadde 

det årlige samarbeidsmøtet med hytteeierforeninger og hytte-vel tidligere i år, og der kom vi 

til enighet om at bidraget økes til 1500,- fra neste sesong. Dette skulle de ta med tilbake til 

sine årsmøter for å få dette effektuert fra sesongen 2022/23. 

 Det korrekte i siste setning skal være: «….. for å få dette effektuert fra sesongen 2023/24». 

6. Orientering om løypelagets økonomi, heri godkjennelse av resultatregnskap og anvendelse av årets 

overskudd, eller dekning av underskudd. 

Kasserer Raymond Svendsen ga en oversikt over regnskapet for perioden 01.07.2021-30.06.2022. 

Årsresultatet ble kr. 151 084. 

 

 Sum driftsinntekter   kr.    831 585 

 Sum driftskostnader   kr.    688 584

 Netto finans    kr.        8 084 

 Årsresultat    kr.    151 084 

 

 Egenkapital    kr. 2 468 340 

 Herav bankinnskudd   kr. 2 110 021 

 Sum gjeld    kr.    140 713 

 

Regnskapet er godkjent av revisorene. 

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent og overskuddet tilføres løypelagets egenkapital. 

 

6-12. Valg 

Valgkomiteen v/ Knut Ove Kristiansen redegjorde for valgkomiteens innstilling. 

Valgkomité: 

Petter Ønvik, valgt for 2 år, enstemmig 

 

Revisorer: 

Terje Wilberg, valgt for 2 år, enstemmig 

 

13. Beslutte pris pr. medlemsandel.  

Uendret kr. 5 000. 

 



- Budsjett 2021 – 2022 

Kasserer la frem styrets forslag til budsjett. 

Kommentarer: 

o 15 tomtesalg er styrets beste anslag, og er dels et etterslep for tomter solgt tidligere i 2022 

og forventninger om videre salg. 

o I samarbeidsmøtet er det foreslått at bidraget økes til kr 1 500 pr hytte, men dette skal 

vedtas i hytteforeningenes årsmøter og får ikke effekt før sesongen 2023/24. Løypelaget har 

ingen 'instruksjonsmyndighet' overfor hytteeiere/-foreninger, men det anbefalte årlige 

bidraget er hva styret mener er nødvendig for fortsatt forsvarlig drift av løypelaget. Helst 

burde det økes slik at vi kan bygge opp mer egenkapital med tanke på kjøp av ny, pent brukt 

maskin 

o Økt utbygging og omsetning av tomter vil bidra til å forbedre økonomien i løypelaget ved at 

det skal tegnes 3 andeler pr solgte tomt (2 av tomteselger/grunneier og 1 fra tomtekjøper. 

o Økte priser på drivstoff og generell prisstigning vil øke kostnadene 

o Usikkerhet knyttet behov for reparasjoner og vedlikehold av løypemaskin 

 

Budsjettet ble enstemmig godkjent. 

 

14. Aktuelle oppgave for styret 

Arbeidet med finansiering av ny løypemaskin er startet opp, og mulige finansieringskilder er 

identifisert. Det kan ikke forskutteres støtte til tiltaket og løypelaget må derfor planlegge som om 

man ikke får støtte.  

I årsmøte kom det innspill på behov for utvidet kjøring til flere dager da brukere av løypenettet i 

større grad har fleksible arbeidsformer og kan jobbe fra hyttekontor.  Det ble også foreslått å 

opprette en egen konto hvor man frivillig kunne vippse penger for kjøring på flere ukedager. Videre 

ble det foreslått å bruke scooter mot slutten av sesongen hvor underlaget ikke er tilstrekkelig for 

løypemaskinen. 

Styret vil diskutere innspillene i et kommende møte hvor løypekjører deltar, og se dette opp mot 

økonomien i løyeplaget. 

 

Morten Skårdal, referent  Morten Werner Nielsen  Arne Heggelund 

sign.     sign.    sign. 
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