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Sakliste: 
 

1. Orientering om kjørebru 

2. Valg av møtereferent og godkjenning av innkalling 

3. Årsberetning  

4. Valg  

5. Regnskap  

6. Budsjett  

7. Godkjenning av kontingent 

8. Godkjenning av budsjett 

1) Orientering om kjørebru 
Gunhild Åm Vatn orienterte om hvorfor dette punktet var på dagsorden, og hvorfor representanter 

fra verneområdestyre/forvaltning var invitert til møtet. Deretter orienterte leder for brukomitéen 

Sveinung Løseth om arbeidet med kjørebru så langt. HMS-ansvarlig Jørn Vatn orienterte om HMS-

utfordringer knyttet til dagens løsning med snøbru over Minnilla og de to brualternativene som ble 

diskutert. Etter orienteringene ble det åpnet for spørsmål og kommentarer. Et eget notat som 

oppsummerer diskusjonen er sendt til deltagerne med muligheter for å rette opp dersom noen av 

punktene ikke blir referert godt nok. Gunhild Åm Vatn understreket at ingen beslutning om kjørebru 

skulle fattes på årsmøtet. 

Etter punkt 1 forlot noen av møtedeltagerne møtet. 

2) Valg av møtereferent og godkjenning av innkalling 
Jørn Vatn ble valgt som referent og det var ingen merknader til innkallingen til årsmøtet. 

3)     Beretning fra styret  
Gunhild Åm Vatn gikk gjennom årsberetningen.  
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4)     Valg 
Valgkomitéen for Nerskogen løypeforening ved Eivind Flaa, Ivar T. Hoel og Børre Gundersen har 

fremmet følgende forslag: 

• Gunhild Åm Vatn (ikke på valg) 
• Trond Narve Stavne (ikke på valg) 
• Sveinung Løset (på valg, foreslås gjenvalgt for to nye år) 
• Ole-Martin Smedseng (går ut av styret) 
• Trond Stiklestad (ikke på valg) 
• Ola T. Lånke (på valg, foreslås gjenvalgt for to nye år) 
• Arve Krovoll, løypeansvarlig med fast plass i styret 

 

Ole-Martin Smedseng hadde på forhånd meddelt at han ønsket å tre ut av styret. Styret hadde på 

forhånd også informert valgkomiteen om at Nerskogen Løypeforening har vært i dialog med Østre 

Nerskogen Løypeforening om en eventuell sammenslåing. I påvente av en avklaring ble det derfor 

foreslått at den ledige plassen i styret ikke besettes nå slik at «østsida» kan få en plass i styret. 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, og i tillegg ble vervene som styreleder og nestleder 

foreslås gjenvalgt som i dag: 

• Gunhild Åm Vatn foreslås gjenvalgt som styreleder 
• Trond Narve Stavne foreslås gjenvalgt som nestleder 

5)     Regnskap 
Det er ikke krav til revidert regnskap, men en oversikt over inntekter og utgifter for sesongen 

2021/2022 ble lagt fram av Jørn Vatn.  

6)     Budsjett for kommende sesong 
Jørn Vatn la fram budsjett for kommende sesong. Det legges opp til å tråkke 350 timer. 

7)     Fastsettelse av kontingent for neste år 
Årsmøtet vedtok at kontingenten settes til 1 000 kroner også for neste sesong. 

8)     Fastsettelse av budsjett for neste år   
Budsjettet for sesongen 2022/2023 ble vedtatt av årsmøtet med de merknadene som er anført i 

budsjettet.  
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