
Vedtekter for Beitostølen løypeforening 

Den 23 august 2005 ble det avholdt stiftelsesmøte for å opprette 
Beitostølen løypeforening. 

Det er aktører som har Beitostølen og omegn som sitt rekreasjonsområde 
som står bak foreningen og som gjennom denne foreningen skal 
samarbeide om drift, vedlikehold og utvikling av skiløyper og naturstier i 
området rundt Beitostølen. 

Vedtekter 

Vedtatt 23. august 2005 og senere endret på årsmøtet 21. august 2015 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Beitostølen løypeforening. Foreningens sete skal være 
på Beitostølen. 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er å organisere finansiering, vedlikehold/drift og 
utvikling av skiløyper og turstier i området rundt Beitostølen. 

Foreningen skal i sitt virke søke et nært samarbeid mellom kommune, 
næringsliv, Idrettslag, hytteeiere og fastboende slik at det legges godt til 
rette for et aktivt friluftsliv både sommer og vinter. 

§ 3 Medlemmer 

Medlemmene i foreningen er  de som formelt er innmeldt som medlemmer 
og som betaler større bidrag/kontingent til foreningens drift. Dette gjelder 
bl.a. næringsdrivende som er medlemmer av Beitostølen Utvikling BA (BU) 
og/eller betaler bidrag via BU, sameier og hytteforeninger mv som 
innbetaler på vegne av et større antall interessenter. Disse har stemmerett 
på årsmøtet med en stemme pr kr 5 000 i innbetalt tilskudd til foreningens 
drift. Øvrige bidragsytere er støttemedlemmer uten stemmerett, men med 
rett til å møte på årsmøtet. 

§4 Kontingent 

Årskontingent fastsettes av styret og gjelder for det påfølgende kalenderår.  
Kontingenten forfaller til betaling 1.  januar. Bidraget til Løypeforeningen 
fra næringsdrivende i BU fastsettes av BUs medlemmer og dets styre. 
Kontingenten fra næringsdrivende betales i to avdrag.. 

Dersom et medlem ikke har betalt kontingent innen 2 måneder etter 



forfall, opphører medlemskapet i foreningen. Foreningen har likevel krav 
på full kontingent.  Ved betaling av kontingent etter forfall påløper 
purregebyr fastsatt av styret og vanlig morarente. Styret kan dispensere 
fra denne bestemmelsen når spesielle forhold tilsier det. 

§ 5 Utmelding 

Utmelding skjer skriftlig til styret innen årets utgang. Et medlem er 
forpliktet som medlem ut det kalenderår utmeldingen finner sted. 

§ 6 Styret 

Styret skal bestå av representanter for: 

 Næringsdrivende på Beitostølen 4 personer 
 Hytter og fritidsboliger 2 personer 
 Øystre Slidre Kommune 1 person 
 Øystre Slidre Idrettslag 1 person 

Styret skal avholde møte minst 2 ganger pr. år for å ivareta de ulike 
grupperingers felles interesser. Styret selv eller valgte representanter for 
styret skal ha månedlig oppfølging av løypekjørere på vinter og minimum 3 
ganger i løpet av vår/sommer/høst for å ivareta/følge opp kvalitet på ski- og 
turløyper. 

§ 7 Årsmøte 

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av  august. 

På ordinært årsmøte behandles følgende saker: 

1) Beretning fra styret. 

2) Revidert regnskap. 

3) Budsjett for inneværende regnskapsår. 

4) Fastsettelse av kontingent for neste år 

5) Valg av styre, valgkomite og revisor 

6) Anmeldte forslag eller saker fremlagt av styret. 

Forslag som kan kreves behandlet på ordinært årsmøte, må være styret i 
hende senest 1. august i møteåret. På ekstraordinært årsmøte behandles 
kun saker som er anført i innkallingen. Alle avgjørelser skjer ved flertall 
unntatt når annerledes er nevnt i  vedtektene.  

Innkalling til årsmøtet legges ut på foreningens hjemmesider og sendes de 
medlemmer som har kjent adresse. 

§ 8 Tillitsmenn og valg 

Styret består av 8 personer. Valgene foregår skriftlig, dersom noen krever 
det. 



Årsmøtet velger leder og nestleder for 1 år, og styremedlemmer for 2 år. 
Styret kan selv oppnevne et arbeidsutvalg som minst skal bestå av 
lederen.  

Årsmøtet velger 1 revisor, samt valgkomité bestående av 3 medlemmer. 
Valgkomiteen har til oppgave å foreslå styremedlemmer i samsvar med 
vedtektenes § 6. Ved stemmelikhet ved valg under årsmøtet trekkes lodd. 
Ved stemmelikhet for øvrig har lederen dobbeltstemme. 

§ 9 Styrets oppgaver 

Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for 
forsvarlig organisering av virksomheten. Styret:                                                                            
- skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for  
  foreningens virksomhet                                                                                                                    
- skal holde seg orientert om foreningens økonomiske stilling. 

§10 Styrets møter 

Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves. Styret 
treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder 
dobbeltstemme.  

§ 11 Foreningens midler 

Foreningens midler skal være trygt plassert i bank eller annen 
finansinstitusjon, og på en slik måte at man til enhver tid oppfyller formålet 
til foreningen på en best mulig måte. Foreningens midler disponeres av 
styrets leder. 

§ 12 Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer kan kun skje på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de 
avgitte stemmer. 

§ 13 Oppløsning 

Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare treffes av ordinært 
årsmøte. Til gyldig beslutning kreves 3/4 av de avgitte stemmer og at 
minst 3/4 av foreningens medlemmer deltar i avstemmingen. Hvis ikke 
det nødvendige stemmeantall avgis, blir beslutningen gyldig ved å gjentas 
på nytt årsmøte, ordinær eller ekstraordinær, når beslutningen også der blir 
vedtatt med 3/4 av de avgitte stemmer. Det årsmøte som bestemmer 
foreningens oppløsning, skal også bestemme anvendelsen av dens mulige 
midler. 


