
Eierskap og drift
Maskina skal eies av Sti og Løypekomiteen og driftes av lokale 
maskinførere i regi av komiteen. Sti og Løypekomiteen er 
registrert i Frivillighetsregistret og Enhetsregistret under 
Brønnøysundregistrene.

Årlig innbetalt kontingent føres på egen driftskonto, som 
ivaretar all drift og vedlikehold i regi av Sti og Løypekomiteen.

• Andelseier gis 1 stemme pr andel i saker tilknyttet skiløyper/
løypekjøring/løypemaskin, men andelseiere blir representert 
i styret gjennom det valgte styremedlemmet for hver 
Hytteforening. 

• Andelseiere som ikke er tilknyttet hytteforeninger vil bli 
representert gjennom leder i Sti og Løypekomiteen, og kan 
kommunisere sine behov via denne.

• Andelseier kan overføre sine andeler til andre ved å informere 
Sti og Løypekomiteen om navneendring. Andelseierskapet 
følger imidlertid hytteadresse.

• Andelseier vil ikke ha noen andre forpliktelser enn det å bidra 
med kapital til nyere maskin.

• Andelseier vil motta andelsbevis.

Vedtektene i Sti og Løypekomiteen tilpasses eierskap av 
løypemaskin og tilslutning av nye medlemmer fra Espedalen 
Syd. Sti og Løypekomiteen eier fra før 2 snøscootere med 
løypeutstyr, og har egen garasje til disse på Synstgard P-plass.

Skiløypekjøring med løypemaskin kan følges på Skisporet.no. 
Facebooksidene til hytteforeningene benyttes til informasjon 
om bl.a. løypekjøring. Skiløypekjøringa vil skje tilnærmet som i 
dag med utgangspunkt fra  Strand Fjellstue.

Det vil imidlertid bli etablert en form for drivstoff-Depot på 
Roaseter eller Synstgard, slik at maskina kan stå der ved behov. 
Dette muliggjør mer kostnadseffektiv kjøring i fjell-løypene, og 
kjøring i etterkant av skiftende værforhold som ikke i stor grad 
påvirker løypene i dalen.

Garasjeløsning vurderes også.

Tegningsinnbydelse 2019
ANDELER I NYERE LØYPEMASKIN

Vi viser til tidligere utsendte informasjonsskriv vedr. andelstegning i forbindelse  
med innkjøp av nyere løypemaskin.
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Hvordan tegne en andel
Andelsbidragene innbetales til egen konto øremerket 
løypemaskin. Hver andel er priset til kr 5000. Tegn gjerne  
flere andeler. 

Andelsbidraget kan skje via nettbanken til DNB konto  
1506 19 33 236. Dersom prosjektet av en eller annen grunn  
ikke realiseres, så vil pengene tilbakeføres til betaler.

Husk og skrive [Navn / Hytteforening] i merknadsrubrikken, 
for ikke-hytteforeningsmedlemmer så foreslåes  
[Navn / E-post] som referanse. 

De valgte styremedlemmene vil registrere og følge opp sine 
respektive andelseiere. 

Vi håper på snarlig innbetaling, helst i løpet av mai, da Gausdal 
Løypeservice sin løypemaskin sannsynligvis ikke kan benyttes 
kommende sesong (2019/2020).

Eventuelle spørsmål kan rettes til;  
Jan Marlow Beck 
FORM ANN 
janmarlow@hotmail.com 
Tlf 913 37 876
Du kan også rette deg til din valgte representant i komiteen

På forhånd tusen takk !

Med vennlig hilsen
Sti og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord
Prosjektgruppen
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