
Til årsmøtet i Holsåsen sti- og løypenemnd 29. mars 2018.03.14 

Styret foreslår følgende vedtektsendringer: 

§ 2.  Styret/nemnda 

Løypeområdet skal ha et styre som består av 5 personer. Styret bør være sammensatt av to 

representanter fra grunneiere, to representanter fra hytteeierne og 1 representant fra lokalmiljøet. 

Representantene velges for 2 år av gangen. Det velges 3 vararepresentanter hvor sammensetningen 

bør være en fra hver av de tre interessegruppene.  Styret er beslutningsdyktig når leder og 2 

medlemmer er til stede. Av hensyn til kontinuiteten i styrearbeidet velges ca. halvparten av 

styrerepresentantene for 1 og 2 år på årsmøtet. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

Styrets forslag til endring:  

Løypeområdet skal ha et styre som består av 5-7 personer. Sammensetningen av styret skal ligge 

innenfor anbefalingene i Hol kommunes Handlingsplan for stier og løyper 2017-2021, men 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 tilstede. I tilfelle 

stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 

§ 3. Valgkomite 

Valgkomiteen skal bestå av tre personer der leder velges på årsmøte. Valgnemnda skal komme med 

forslag til kandidater til alle de valg som årsmøte skal gjøre, i tillegg skal valgnemnda komme forslag 

til godtgjøring av revisor. 

Styrets forslag til endring:  

Valgkomiteen skal bestå av tre personer hvor minst 1 representant er fra grunneierne og 1 

representant er fra hytteeierne.  Styret fremlegger forslag på komite 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. 

7.  Årsmøtet 

Årsmøtet er løypenemndas høyeste organ og består av styret, varamenn og alle som bidrar 

økonomisk.  Årsmøtet avholdes hvert år innen utløpet av februar og tar stilling til følgende saker: 

1) årsberetning 
2) årsregnskap og disponering av resultat 
3) budsjetter 
4) valg av 
      a. styremedlemmer 
      b. leder og nestleder 
      c.  revisor 
      d. valgkomite 
5) honorar til revisor 
6) andre saker som følge av vedtektene 
7) eventuelle andre saker 



Saker som en ønsker att blir tatt opp på årsmøte må være styret i hende to uker før årsmøte. 

Styrets forslag til endring:  

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 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 årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. 
Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. 


