
> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. 
> Det ble registret 23 fremmøtte. 

  

> Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. 

> Ragnar Bang som referent. 

  

> 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen : 

> Øyvind Åmodt 

> Tor Alsaker Nøstdahl 

  

> Det var ingen innsigelser mot innkallingen og møtet kunne erklæres som lovlig innkalt i.h.t 

vedtektene. 

  

> Årsberetningen. : 

> Styrets sekretær leste opp Årsberetningen for 2013. 

  

> Styrets sammensetning for 2013 er : 

> Olav Høva Næss Styrets formann  

> Ragnar Bang. Styremedlem/sekretær 

> Jens Otto Bache. Styremedlem 

> Marit Haug. Styremedlem 

> Terje Laurendz. Styremedlem 

> Per Gjestvang Varamedlem 

Martin Ahlbæk , Varamedlem 

  

> Valgkomiteen : 

> Dorte Rasmussen 

> Erik Bråthen 

> Terje Liveng 

  

> Drift : 
> Gerd Jorde foreslo at folk fra Nes burde være med i styret. 

> Det ble utvekslet meningsytringer om grunnen til at folk med tilhørighet til Området som 

omfattes av NNF ikke ønsker å være medlem av NNF ved å innbetale den frivillige kontingenten 

for at det skal opprettholdes et bra løypenett om vinter og sommer. 

  

> Det ble påpekt at kommunikasjonen mellom fastboende og hytteeiere som ikke bor i distriktet 

må forbedres. 

> Grunneiere og lokalbefolkningen bør være representert i NNF. 

> Sommerløyper må fremheves mer. 

  

> Dugnad. 
> Det var ingen kommentar til punktet om dugnad. 

  

> Kart. 
> Det var ingen kommentar til punktet om kart. 



 

> Avtale med Nes Prestegjelds Sparebank 
> Ingen kommentar. 

  

> Eventyr løypa. 
> Gerd Jorde kommenterte at 55 % var feil . Formannen ga henne rett i det, men han hadde fått 

muntlig informasjon om at det var 55%.. 

Denne informasjionen stemte ikke og i et skriv datert 14.Mars- etter at årsmeldingen var skrevet 

mottar han et skriv med følgende informasjon : 

Øst siden av dalen skal ha 15% 

Vestsiden 85% 

Av de 85 % skal NNF ha 50 %, dvs NFF får 42,5 % av det totale som blir samlet inn og dobbelt 

av kommunen. Dette utgjør ca Nok 30.000,-  

Dette er for øvrig det samme som ble brukt som mal ved tildeling av den gamle ordningen-før 

kommunen trakk inn tilbudet.                                                                        

  

> Harald fikk Kr. 22.000.- for 2012/2013 sesongen. 

> Dette gir ingen fortjeneste. 

  

> Nils Gudbrandsplass kommenterte at Eventyrløypa får uforholdsmessig mye oppmerksomhet. 

> Eventyr løypa er ikke NNF sitt ansvar. 

  

> Hytteeier Karlsen på Myking ønsket at Eventyrløypa prioriteres og at det ble etablert  

> "stikkløyper" fra hytter ved Mykingsjøen inn mot Eventyrløypa. 

  

> Det ble poengtert at fra styret at vedtektene for NNF definerer hvilke løyper som skal kjøres. 

  

> Morten Haug hadde ønske om at når det blåste mye så måtte løyper i mer skjermet områder 

prioriteres. 

  

> Olav Høva Næss ga en oppsummering av diskusjonen of filosofien rundt Eventyrløypa. 

  

> Meland fra Saupeset ga styret ros for å a sørget for at Fisketjernrunden var blitt kjørt. Løypa har 

hatt en god kvalitet hele sesongen. 

  

> Åmodt informerte om at noen grunneiere har nå oppjustert setervollene sine. 

  

> Sissel Bay Nilsen ønsket at Såtenatt løypa skulle prioriteres. 

 

> Olav Høva Næss kommenterte at det var positivt at det var registrert økning i innbetalingene 

fra Saupeset. 

  

> Dorte Rasmussen kunne informere om at Fagerhøy fjellstue ikke hadde noen avtale med NNF, 

men med Harald Årskog (Ranten Hotell). 

  

 



> Sommerstiene. 
> Morten Haug kunne informere om at det fremdeles blir gjort hærværk på de oppsatte skiltene 

og minnet om at skiltingen er ikke for de som er kjent i området, men for de som er ukjente med 

området. 

  

> NNF sine Hjemmesider. 
> Gerd Jorde poengterte at hjemmesidene må holdes ved like og oppdateres jevnlig. 

  

> Harald Årskog sa seg generelt fornøyd med hjemmesidene, men kommenterte at noen i styret 

hadde uttalt seg negativt om løypestandarden på NNF sine hjemmesider og mente at dette var 

uheldig. 

  

> Dorte Rasmussen kommenterte at NNF sine hjemmesider er vanskelige å administrere. Siden 

det nå er GPS på alle Scootere og løypemaskiner så blir kjøring av løyper oppdatert på 

Skisporet.no  

> Der ble oppfordret til at løypekjørerene må rapportere hvilke løyper de har planlagt å kjøre. 

  

> Terje Laurendz informerte om at det var satt i gang arbeider med å lage ny løsning for 

hjemmesidene da de gamle er "utgått på dato " . 

  

> Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 
  

> Regnskapet. 
> Nils Gudbrandsplass presenterte regnskapet og gikk gjennom de forskjellige postene i 

regnskapet. 

  

> Revisjonsberetningen ble lest opp av Erik Bråthen. 

  

> Harald Årskog informerte om at kostnaden til Skisporet inneholder kostnader for GPS til 

scootere og løypemaskiner.  

> Olav Høva Næss har vært i kontakt med leverandøren av tjenestene for å se på muligheten for å 

få regningen redusert. 

  

> Karlsen stilte spørsmål am det var mulig å få i stand en dialog med veistyret for eventuelt å 

kunne få noe støtte fra veimidlene. 

  

> Gerd Jorde kommenterte at særavtalene manglet i regnskapet. 

> Nils Gudbrandsplass redegjorde for disse avtalene (avtale mellom Ranten og Fagerhøy) . 

  

> Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 
  

> Status inneværende år. 

> Nils Gudbrandsplass kommenterte at avtalen med Maxbo måtte markedsføres bedre. 

  

> Innmeldte saker. 
> Ingen. 

https://urldefense.proofpoint.com/v1/url?u=http://Skisporet.no&k=rYVT%2BQIbByDGfw04ADASxQ%3D%3D%0A&r=Yib7aUNJjRRFlPKP%2F%2BdYeMRee8BQ0srC3pdM73U8kKo%3D%0A&m=GGrGgvAf9ziwJveDGNmL2c9KgbVE7Wx8Sy%2F2SjvlT%2Bk%3D%0A&s=dfba174f02d5818a146a5829351c12614f28039fba10520706a0b3a0c80525e3


  

> Fastsettelse av arbeidsplan og kontingent.  
 

> Sommeraktiviteter. 

> Nils Gudbrandsplass påpekte at alle berørte grunneiere må kontaktes før tiltak settes igang. 

> Dato for årets dugnad ble fastsatt til Pinsen (søndag 8 Juni ). 

 

> Erik Bråthen kommenterte at Bergseth- Fiskebutten løypa var gjengrodd.  

  

> Marit Haug informerte om at Friluftslagets mål er å merke å rydde rund løypene, ikke alle små 

ruter og oppfordret alle til å ta med hage saks når man var ute å gikk tur. 

  

> Vinteraktiviteter . 

> Meland fremmet forslag om at løyper burde kjøres Fredag - Lørdag ikke Lørdag - Søndag. 

 

> Harald Årskog informerte om at Ranten kjørte en del på fredag. 

 

> Dorte Rasmusen foreslo at løypekjørerene kunne kommunisere å planlegge slik at noen kjørte 

Fredag-Lørdag og noen Lørdag-Søndag. 

> Asheim mente at kontingenten burde heves ti Nok 1.500,- 

> Medlemskontingent. 

> Styremøtet i Februar diskuterte å øke kontingenten til Kr. 1.200.- . Alle i styret var ikke tilstede 

og har i ettertid gitt innspill på at de ikke var enig i denne økningen. 

Formannen påpekte viktigheten av at man får til å ha en løype oppkjørt hele uken samt og utvide 

helgekjøring til i utgangspunktet også å gjelde fredager. 

 

 

 

> Karlsen syntes man skulle prøve å øke til Kr 1.200.- 

> Dorte Rasmussen mente at økningen kunne forsvares med at det det var ønske om å kjøre 

fredager + dekking for generell prisøkning.  

 

> "Ranten" Nertun ? 

> Det må lages et budsjett slik at alle ser hva pengene brukes til og så kan man deretter ha en jevn 

økning for å kunne dekke prisøkning og eventuelle nye poster. 

 

> Sissel Bay Nielsen stilte spørsmål ved eventuelt kommunal støtte til Scooter løype, men ingen 

støtte til skiløyper . 

  

> Terje Laurendz stilte forslag om at kun de som betaler full kontingent er stemmeberettigede på 

årsmøte.  

 

> Nils Gudbrandsplass kunne informere om at ringerunde for 2 perioder siden til de som ikke 

hadde betalt ga minimal effekt. 

>  

> Inger Lise Sandbeck presiserte at generell prisøkning kun er 5% pr. År. 



  

> Nertun ønsket at det ble diskutert med hotellene vedr kjøring på fredager og kanskje finne 

spesielle traseer som kan kjøres på fredager. 

  

> Nils Gudbrandsplass mente at økningen av kontingenten må skje i forkant av igangsettelse av 

tiltakene. 

  

> Erik Bråthen mente at scooter løypene holder en høy kvalitet så det skulle være unødvendig å 

kjøre løypemaskiner på disse. 

  

> Generelt var det enighet om at det måtte utformes gode argumenter for økning når dette skal 

presenteres i skriv .  

  

> Forslaget fra møtet er at kontingenten økes til Kr. 1,200,- . 

> Prøveavstemning viste at 2 var imot økning. 

  

> Ved avstemning stemte 20 for økning. 

  

> Forslaget ble vedtatt. 

  

> Valg. 

> Olav Høva Næss , stiller til gjenvalg . Gjenvalgt. 

> Ragnar Bang ønsket ikke gjenvalg, men kan stille som varamann. Valgt som varamann  

> Per Gjestvang valgt som styremedlem.  

  

> Valgkomiteen . 

> Erik Bråthen stiller til gjenvalg. Gjenvalgt. 

> Gerd Jorde valgt inn i Valgkommiteen . 

> Dorte Rasmussen ble valgt til leder av Valgkommiteen . 

 

> Underskrift . 

  

> Tor Alsaker Nøstdahl. 

  

> Egil Aamodt 

 

 


