
Årsmøte 18. april  (Skjærtorsdag)  2019  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: 
 
Vedr. adkomstløyper. 

 Det er kommet spørsmål fra Erik Bråthen om kjøring av enkelte adkomstløyper inn til 

Løyper som NNF og deres entreprenører utfører.  

Enkelte andre ønsker også å kjøre adkomst løyper for egen og andres interesse. 

 

Kommunen har delegert til løypelagene i kommunene og gjøre avtale med entreprenører om 

kjøring av løyper i sitt område. 

 

På bakgrunn av dette har NNF behandlet søknaden fra Erik Bråthen. 

 

 Styret i Nes Nordmark Friluftslag(NNF) har behandlet spørsmål om tillatelse til å bruke 

privat snø scooter for kjøring av adkomstløyper. 

Styret kan informere om at det tidligere fattete vedtak om at ingen andre enn de entreprenører 

som NNF har avtale med om systematisk kjøring nedfelt i spesielle avtaler i.h.t vedtektene til 

NNF kan kjøre snø scooter for preparering av løypenettet til NNF. 

Bakgrunnen for dette er at de entreprenører som NNF har avtale med har forpliktet seg til å 

preparere løyper slik at løypenettet er til enhver tid er preparert til fastsatte tider. Preparering 

av løyper gjort av entreprenører som NNF har avtale med blir også logget på skisporet da 

disse har GPS tracking på sine kjøretøy. 

Det er dessuten flere andre som ønsker å kjøre litt når det passer dem,-bl.a. adkomstløyper fra 

egne el.andres hytter, til løypenettet vårt.  

Styret kan således ikke tillate at andre private aktører gis tillatelse til å kjøre snøscooter for på 

«ad hock» basis preparere/pakke løyper for NNF. 

 

 

 

8. Valg   Styremedlem  På valg: Einar Bugge-Mahrt for 2 år 
   Styremedlem   På valg: Marit Haug  for 2 år 
                     Styremedlem  På valg: Kristin D. Rolfsen     for 2 år 
                     Valgkomiteen        På valg: Jørn Kolberg         for 3 år 
    

 


