
Referat årsmøte i Espedalen Sti og Løypelag 2017 
 
Sted: Strand Fjellstue 
Tid: Fredag den 14. april kl 1600. 
 
Til stede: 
(Styret) 
Ivar Helleberg 
Øivind Schultz 
Jana Weidemann 
Tore Strand 
Rolf Hustvedt (deltok via telefon) 
 
(Medlemmer) 
Randi Helleberg 
Karin Heistø Kittelsen 
Guttorm Kittelsen 
Geir Ulfstein 
Nils Martin Bølien 
Tor O. Ahlgren 
Eskill J. Ahlgren 
Berit M. Næsheim 
Trygve Næsheim 
 

1. Øivind ønsket velkommen til møte og styret ble kort presentert. Jana overtok 
som dirigent for møte. 
 

2. Jana henviste til utsendt agenda og til styrets årsmelding som var sendt ut før 
møtet. Hovedpunktene i forhold til medlemmer og aktiviteter ble gjennomgått 
uten kommentarer. 
 

3. Regnskap 2016 ble gjennomgått. Det ble stilt spørsmål angående kostander 
ved regnskapsføring som er forholdsmessig høye – styret opplyste at det 
skyltes ekstra kostnader til omlegging for mer effektiv fremtidig drift, videre 
var det et etterslep av kostnader fra 2015 som ble dekket i 2016. Styret 
merket seg at layouten på regnskapet kunne forbedres. Regnskapet ble 
godkjent. 
 

4. Budsjett for 2017 ble gjennomgått og godkjent! 
 

5. Ivar presenterte ESLL sin web side og gjennomgikk dagens løypekart samt 
planer for merking og videre utvikling av både løper og stier. Årsmøtet takker 
Ivar for en fantastisk jobb både med web side og kart – dette er god plattform 
for videre utvikling av lagets virksomhet. Aktiviteten på hjemmesiden er også 
gledelig høy. 
 

6. Årskontingenten for 2017 ble vedtatt uendret til kr 850.-. 
 

7. Lagets vedtekter var ikke tidligere formelt vedtatt – årsmøte vedtok 
vedtektene uten kommentarer. Styret presiserer at hvert betalt medlemskap 
har en stemme. Dette skal presiseres i vedtektene og legges fram for 
årsmøtet neste år. Dersom en hytte har flere betalende medlemmer, vil de ha 
tilsvarende antall stemmer. 
 



8. Valg: 
a. Rolf ble valgt til ny styreleder. 
b. Øivind blir styremedlem med spesielt ansvar for utvikling av flerbruks 

turvei på vestsiden av Espedalsvannet. 
c. Ivar ble valgt inn i styret. 
d. Jana fikk ny funksjon som styrets sekretær. 
e. Geir Ulfstein ble valgt til revisor. 
f. Tore og Trygve skal utgjøre valgkomitéen frem til neste årsmøte. 

 
9. Eventuelt – det var ikke forberedt noen saker under eventuelt, men følgende 

ble kommentert: 
a. Øivind foreslo at det ble laget tøymerker med lagets logo hvor hver 

betalende medlem vil få tilsendt 2 stk. Rolf noterte dette for neste 
styremøte. 

b. Det ble oppfordret til at laget knyttet sterkere bånd til turistbedriftene i 
dalen – sammen burde vi kunne stå sterkere og knytte løyper og stier 
sammen. 

c. Styret bes om å vurdere å legge neste årsmøte til onsdag i påskeuka, 
etter arrangementet på butikken. 
 

Årsmøte takket Øivind for hans initiativ for å stifte laget og være dets leder i 4 år. 
Årsmøte utrykte ellers positiv entusiasme for lagets virksomhet og aktiviteter 
fremover. Rolf takket for medlemmer for fremmøte. 
 
Årsmøte ble avsluttet kl 1815. 
 
14.04.2017 Tore Strand 
 
 
 
 
Referatet er lest og godkjent. 
 
Karin Heistø Kittelsen     Geir Ulfstein 
 
Tilstedeværende medlemmer på årsmøtet i Espedalen sti- og løypelag. 
 
 
 
  


