
LJOSLAND VEST VELFORENING 

Org.nr. 912 655 830 

 

 

LJOSLAND 1041 

 

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE   

Styret i Ljosland Vest Velforening innkaller med dette medlemmer til Ekstraordinært 

årsmøte. Saken gjelder finansiering og kjøp av ny løypemaskin.   

 

Møtested:  Varmestua, Ljosland Skisenter 

Dato og tid:  Onsdag 13.4.2022, kl. 1900 i Varmestua 

     

  

Dagsorden 

1. Opptelling av antall stemmeberettigede og antall fullmakter. 

2. Valg av møteleder. 

3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. 

4. Valg av referent og to personer til å signere protokollen. 

5. Fullmakt til kjøp av ny løypemaskin, se vedlegg 1 

  

Styret vil på møtet redegjøre nærmere for både valg av løypemaskin og hvordan den er 

tenkt finansiert. 

Av praktiske grunner må møtet avholdes onsdag før Skjærtorsdag. Vi minner om at de som 

ikke har anledning til å møte kan gi fullmakt til andre medlemmer. Se vedlegg 2. 

 

 

  

 

                                 



 

 

Vedlegg 1 

Informasjon om løypemaskin 

Vi har flotte løyper i hytteområdet vårt. Det er Ljosland Skisenter (LSS) som eier 

løypemaskinen og velforeningen (LVV) som betaler for tjenesten. Dagens maskin er snart 17 

år gammel og naturlig slitasje fører til stadig hyppigere driftsstanser og påfølgende behov for 

reparasjon.  Det er enighet om at det må anskaffes en ny løypemaskin.  

Skisenteret tilbød i høst en 10 års leasingavtale som ville medføre en årlig løypeavgift på 
omkring kr. 2200 per medlem. På grunn av nye miljøkrav fra EU har innkjøpsprisen seinere 
steget fra 318 000 til 347 000 euro + moms. I tillegg må vi ta høyde for økte dieselpriser. 
Utfra dette må vi legge til grunn at løypeavgiften vil bli ytterligere økt. 

For å få ned løypeavgiften undersøker vi nå muligheten for at LVV kan anskaffe ny 
løypemaskin. LVV vil da stå som eier av maskinen mens LSS står for driften. På den måten 
anslår vi at vi kan få løypeavgiften ned til et sted mellom kr. 1600-1800. 

LVV får momskompensasjon for kjøp av løypemaskin og Åseral kommune gir et tilskudd på 
10 % av innkjøpsprisen. Vi er likevel avhengig av et spleiselag og vi er nå i dialog med 
grunneiere og utbyggere. Vi vil også søke om gavemidler fra relevante sponsorer. 

Under forutsetning av at vi får til dette spleiselaget, vil LVV bruke bruke inntil 2 mill. NOK i 
egenkapital/lån til finansiering av løypemaskin. 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå avtale om kjøp av ny løypemaskin.  Det forutsettes at 

det innhentes tilstrekkelig tilskudd og støtte fra grunneiere/utbyggere, Åseral kommune og 
andre sponsorer.  

LVV gis anledning til å bruke inntil 2 mill. NOK i egenkapital/lån til finansiering av 
løypemaskin. 

Løypemaskinen eies av Ljosland Vest Velforening og driftes av Ljosland Skisenter etter en 

nærmere inngått avtale 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 2 

 

 

 

 

 

 

 

FULLMAKT 

Undertegnede:______________________________(blokkbokstaver) er eier av  

hytte:____________________________________ (vei, nr) 

 

Jeg gir herved _________________________________ (blokkbokstaver) 

fullmakt til å stemme på mine vegne i alle saker som skal opp til avstemning 

under ekstraordinært årsmøte i Ljosland Vest Velforening onsdag den 

13.4.2022. 

Dato 

 

(sign.) 

 

 


