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Foreningen Mysusæter og Raphamn Løypelag 

VEDTEKTER 
 

§ 1 Foreningens navn 
Foreningens navn er Mysusæter og Raphamn Løypelag og ble stiftet 8. juni 2015. 

 

§ 2 Formål 
Mysusæter og Raphamn Løypelag har som formål å vinterpreparere skiløyper i området knyttet til 
Mysusæter og Raphamn, herunder å skaffe høvelig maskinelt utstyr, og sørge for drift og vedlikehold av 
dette utstyret. Laget skal også arbeide for istandsetting av løypetraséer sommerstid, men har ikke det 
praktiske og økonomiske ansvaret for dette.  

Mysusæter og Raphamn Løypelag er en direkte fortsettelse av Mysusæter og Raphamn Løypelag SA, 
som er oppløst i forbindelse med stiftelsen av denne Forening. Samtlige rettigheter og forpliktelser, samt 
eiendeler og gjeld er overdratt vederlagsfritt fra det oppløste SA til denne Foreningen.  

 

§ 3  Juridisk person 
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

 

§ 4  Medlemmer 
Medlemmer i Foreningen er de lag, foreninger og bedrifter som på fast årlig basis yter støtte til 
Løypelaget. Det er ønskelig at alle lag, foreninger og bedrifter med tilknytning til området, og som ønsker 
å bidra til et godt løypenett i området blir medlemmer. 

Årsmøtet fastsetter årlig minimumsbeløp for å være medlem.  

 

§ 5  Stemmerett og valgbarhet 
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Foreningen. 

 

§ 6  Kontingent 
Minstebeløp for medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.  

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan 
av styret strykes som medlem av Foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig 
kontingent er betalt.   

 

§ 7  Tillitsvalgtes godtgjørelse 
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.  

 

§ 8  Årsmøte 
Årsmøtet, som holdes hvert år i første halvdel av august, er Foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet 
innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen 
og på hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før 
årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.  

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til 
stede.  

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én 
stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Medlemmer kan kun møte med én fullmakt hver.  

Møteleder velges av årsmøtet.  



2 

Sist revidert på årsmøtet 18. juni 2022. 

 

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før 
årsmøtet.  

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte 
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.  

 

§ 9  Stemmegivning på årsmøtet 
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de 
avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Forslag på kandidater må være sendt til styret 
senest to uker før årsmøtet.  Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere 
velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det 
skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 
foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene 
anses som ikke avgitt.  

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, 
skal den velges som har fått flest stemmer.  

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten 
av de avgitte stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, 
anses de valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Det foretas så bundet omvalg 
mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. 
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 10  Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal:  

1. Velge møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 
2. Godkjenne innkalling og saksliste 
3. Behandle årsmelding 
4. Behandle regnskap 
5. Behandle innkomne forslag 
6. Fastsette minimumsbeløp for kontingent, for å kunne bli medlem.  
7. Vedta budsjett 
8. Velge 

a) Leder  
b) Styremedlem(mer)  
 

§ 11  Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede 
medlemmene krever det.  

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.  

 

§ 12  Styret 
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styreleder velges for 1 år av gangen, de øvrige 
styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

Styret skal:  

1. Iverksette årsmøtets bestemmelse 
2. Sørge for at skiløypene i området blir preparert på tilfredsstillende måte i den utstrekning 

snøforhold, vær og økonomi tillater det. Styret vurderer behovet for preparering og bestemmer 
omfanget til enhver tid.  

3. Sette opp løype- og prepareringsplan og prioritere rekkefølge på kjøring av løyper.  
4. Sørge for nødvendig tillatelse til kjøring.  
5. Ta nødvendig kontakt og fremme samarbeid med tilstøtende områder, i første rekke Kvamsfjellet, 

og Troll-løypa.  
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6. Arbeide for istandsetting av løypetraséer sommerstid.  
7. Arbeide for forståelse av lagets arbeid og for å sikre det økonomiske grunnlag for lagets 

virksomhet og formål.  
8. Holde kontakt med snøscooterkjørere, hundekjørere og eventuelt andre for å unngå at preparerte 

løyper blir ødelagt.  

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.  

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.  

Foreningen tegnes av styrets leder alene og av to styremedlemmer i fellesskap.  

 

§ 13  Valgkomiteen 
Valgkomitéen skal bestå av to medlemmer. Et av medlemmene skal utpekes av Otta IL. Det andre skal 
utpekes av Mysusæter Vel.  

Valgkomiteens oppgave er å foreslå valg på styreleder og styremedlemmer  

 

§ 14  Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på 
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  

 

§ 15  Oppløsning, sammenslutning og deling 
Oppløsning av Foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket 
her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære 
styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.  

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål Foreningen arbeider for å 
fremme.  

Ingen medlemmer har krav på Foreningens midler eller andel av disse.  

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av Foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om 
sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om vedtektsendring, jfr § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for 
sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det 
innhentes samtykke fra Foreningens kreditorer.  
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