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Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i IL Herjangsfjellet Tur og 

Løypelag 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 28.1.2019. 

Årsmøtet avholdes den 19.3.2019 kl 1900 i Statnetts lokaler i Bjerkvik 

Sakliste: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne sakslisten 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle årsberetning  

Sak 9: Behandle regnskap  

Sak 10: Behandle budsjett 2019, budsjett fremlegges i møtet. 

Sak 11: Foreta følgende valg:  

1.Styret 

2.Revisorer   

3.Valgkomite  

 

Samtlige på valg i 2019  

 

Sak 12: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

                  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
 
- Årsberetning 
- Regnskap  
- Styrevalg, forslag fra valgkomite i sak 11.1 
- Valg av revisorer, forslag fra styret sak 11.2 
- Valg av valgkomite, forslag fra styret sak 11.3 

 
 
 
IL Herjangsfjellet Tur og Løypelag 
Styret 
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Sak 8 

ÅRSBERRETNING  2018 

IL Herjangen Tur - og Løypelag (ILHTL) 

INNLEDNING 

IL HTL`s formål: 

HTLs formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komite, herunder legge til rette for mosjon, trening og friluftsaktiviteter 
gjennom å utvikle og driveløyper for ski og turformål på Herjangsfjellet og tilliggende 
områder. Herunder å anskaffe teknisk utstyr, eller leie utstyr og/eller tjenester til slikt 
formål. Virksomheten kan også omfatte sommeraktiviteter, som f.eks. rydding og 
merking av traseer og annet. Laget har et ikke-økonomisk formål. Eventuelt overskudd 
fra drift avsettes til fremtidige investeringer eller drift.            

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 
skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

IL HTL har fra starten i 2012 primært levert skiløyper for allmenheten, først og fremst 
for å bidra til folkehelse.  Løypene blir benyttet til trim, trening og rekreasjon. Omfanget 
av bruk bekrefter i at tiltaket har samfunnsmessig betydning. Responsen fra sponsor 
og giver marked bekrefter det samme. Det gjør også antall besøk på vår face book 
side og hjemmeside.  I sum stimulerer dette oss til fortsatt innsats for å utvikle vårt 
produkt. 

Vår profil som idrettslag innrettetes mot "Voksenidrett", ved tilrettelegging og 
medarrangør for turrenn i BCC ski. Vi vil også vurdere andre produkter som smøre- og 
teknikk kurs.  Prinsipielt er tanken at også vår sportslige profil og aktivitet skal fremme 
folkehelse. 

MEDLEMMER 

Ved års skiftet hadde ILHTL 109 betalende medlemmer med økende  medlemstall.  

ORGANISERING 

HTL er organisert som et idrettslag og er medlem av Norges Idrettsforbund/Troms 

Skikrets 

STYRET 

Styret ble valgt på ekstraordinært årsmøte den 23.5.2017  

Leder:              Perry Strømdal 

Nestleder:       Jan Atle Johansen 

Sekretær:        Torbjørn Sneve 

Kasserer:        Jan - Hugo Johnsen 

Styremedlem: Karin Solli Olsen 
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Styremedlem: Aina Heimdal 

Varamedlemmer: 

Grete Olsen 

Terje Johnsen 

I 2018 er det avholdt 6 styremøter.  

Av konkrete saker som er behandlet nevnes særskilt: 

• Medlemsregistrering i sentralt register i NIF 

• Oppfølging byggesøknad Garasje/dispensasjonssøknad 

• Vurdering av kontingentnivå 

• Tilbud om overtakelse av aksjepost i BCC 

• Fornyelse av avtale Herjangen Grunneierlag 

• Inngåelse av avtale med Statskog for BCC trace 

• Skiltplan løypenett 

• Prosjektplan gjennomføring av garasjeprosjekt 

• Behandling av tilbud byggentreprenører 

• Søknad ordinære spillemidler skilting 

• Søknad restspillemidler skilting 
 

DRIFT 2018 

HTLs drift består primært av preparering av løypenett på Herjangsfjellet i perioden fra 
1. november til 1.mai, herunder også vedlikehold og utvikling av løypetraseer, som 
skogrydding, etablere bruer og klopper vedlikehold av disse samt vintermerking av 
traceer.  

Sekundært drift og vedlikehold av maskiner, prepareringsmateriell og  bygningsmasse. 

Driftsoppgavene utføres i sin helhet som dugnad.  

Prepareringen av løypenettet foregår med Prinoth Husky løypemaskin som ble 
anskaffet i oktober 2017.  Dette gir bedre kvalitet på løypenettet, og bedre 
arbeidsforhold for løypemannskapene. Løypemannskapene består av 5 personer som 
deler på kjøringen. 

Garasje og servicebu ble ferdigstilt til 1.11.2018.  Løypemaskin kunne nå plasseres i 
oppvarmet miljø, noe som ytterlig forbedrer arbeidsforhold og forlenger levetiden for  
materiell. Innkjøp av løypemaskin og bygging av garasje og servicebu markerer en 
milepel i utvikling av bærekraftig drift av løypenettet på Herjangsfjellet. 

BCC turrenn 

Etter avtale med BCC leverer IL HTL løyper til turrennet. Løypetrace følger i hovedsak 
HTLs faste løypenett supplert med telleggstraceer særskilt avtalt med grunneierne.  
På Skånlandssiden er tracee utenfor Grovfjord Il faste traceer ihht  avtale mellom HTL 
og Statskog.   
Turrennet ble arrangert 14. april med 164 deltakere. 
Arrangementet ble gjennomføringsmessig vellykket.  
 
Antall deltakere i turrennet har hatt en negativ utvikling. Det er HTLs vurdering og 
signal til BCC at årsaken til dette må vurderes nærmere og tiltak må iverksettes. 
Dagens deltakerantall gir ikke bærekraft for arrangementet. 
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Deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger på løypa og terrenget/landskapet løypa går 
i, og naturgitte og fysiske forhold bør ligge til rette for at dette turrennet bør kunne 
utvikles til å bli et av de største i landsdelen. 
 

ØKONOMI 

IL HTLs er i sin helhet avhengig av økonomiske bidrag fra sponsorer, brukere, 
medlemmer og ulike gavebidrag. Vi registrerer med tilfredshet at økonomi så langt ikke 
er en begrensning i forhold til drift. Styret vil ha løpende fokus på arbeidet med å skaffe 
inntekter til drift.  

Regnskap fremlegges med et årsresultat på kr. 2 217,- 

PROSJEKTER 

Garasje  

Søknad om byggetillatelse ble innvilget i juni 2018. Basert på prosjektplan ble arbeide 
med byggegrunn iverksatt umiddelbart. Kontrakt med byggentreprenør ble inngått etter 
tilbudsrunde. 1.november kunne garasje tas i bruk. 

Servicebu 

Brukt Moelven brakke ble gitt oss i gave og etter fundamentering og oppussing kunne 
også denne tas i bruk fra 1. november. 

Prosjektet Garasje /servisebu er realisert til en direkte betalbar kostnad på kr. 
636 000,- og 740 dugnadstimer, samt betydelige dugnadsbidrag fra lokale firma i 
forbindelse med grunn arbeide, transport av masser til tomt og betong, leveranse av 
betong til plate på mark og elektroinstallasjon. 

Skihytte 

Vi tok i 2017 initiativ til evt. etablering av ski hytte i området hvor vår skiløype krysser 
grensen Nordland /Troms. HTL vil ikke stå som evt. utbygger og et evt. prosjekt vil ikke 
belaste oss økonomisk. Pr. 31.12.2018 har ingen aktuelle kandidater til prosjektet 
meldt seg. 

Løypetraceene 

Det foretas løpende rydding av skog, i hovedsak tilvekst. Planlegging og finansiering 
av bruer over elver vil fortsette.  

Ny trace Storelva – Skallvann, godkjent av grunneierlaget har noen utfordringer med 
nærføring til hytteeiendommer. Vi vil i sommersesongen vurdere muligheter for å 
relalisere traceen uten konflikt med hytteeiendommer. 

RISIKO OG USIKKERHETSFAKTORER 

Økonomi 

Pr i dag vurderer vi økonomiske risiko for lav. Maskiner og annet aktiva er sikret via 
forsikringsordninger med tilfredsstillende dekning. Økonomisk finansiell risiko vurderes 
også som lav. Styrets vurdering i et tiårsperspektiv, hvor det er en målsetting å kunne 
refinansiere i ny løypemaskin med betydelig egenkapital tilgjengelig, er nøktern positiv. 
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Dette forutsetter friske nye midler fra sponsormarkedet i perioden for raskere 
nedbetaling av toppfinansiering av dagens maskin. 

Dette vil være en del av styrets hovedfokus de nærmeste år. 

Rekruttering av frivillige 

Sett i et 10 års perspektiv vil det være nødvendig å rekruttere løypekjørere og 
avløsning til styret. Kompetanse på begge områder er en kritisk faktor ift en stabil og 
bærekraftig utvikling av aktiviteten.  

Også dette forholdet vil være et hovedfokus for styret 

Konsekvenser av klimaendringer 

Vi som alle andre som produserer skiløyper er i økende grad eksponert for flere og 
lengre mildværsperioder. Fremover vil vi vurdere muligheter omlegging av deler av 
løypenett for å være mindre utsatt for avbrudd i mildværsperioder, redusere risiko for 
fastkjøring med tilhørende risiko for personell og materiell. 

FREMTIDSUTSIKTER 

Løypelagets målsetting er å kunne levere velpreparerte skiløyper til fri benyttelse for 
allmenheten. Tiltaket er folkehelserettet og et lavterskeltilbud, og skal gjøre området 
/regionen attraktiv også for bortover ski. Vi vil arbeide for å videreutvikle tilbudet 
innenfor rammen av eksisterende avtaler med grunneiere.  HTL vil bla invitere 
idrettslag i regionen til å drøfte samarbeide med tanke på å oppnå størst mulig stabilitet 
og langsiktighet i tilbudet, til nytte både for allmenheten og langrennssporten. 

Det er to grunnleggende faktorer som fremtidig må være tilstede for å lykkes. Det ene 
er frivillig innsats til det praktiske knyttet til preparering av løypenettet, samt drift og 
administrasjon. Det andre er velvillighet til økonomisk bidrag fra samfunnet i regionen, 
enkeltpersoner og næringsliv. Så langt er det grunn til å se med optimisme på 
fremtiden.  

Styret vil takke for alle timeverk fra prepareringsmannskaper og økonomiske bidrag fra 
næringsliv og enkeltpersoner. 

 

Bjerkvik 19.3.2019 

 

Aina Heimdal                    Jan Atle Johansen                        Jan - Hugo Johnsen 

 

 

Karin Solli Olsen                    Torbjørn Sneve                    Perry Strømdal 
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Sak 9 
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Sak 11.1 

 

 

Valgkomiteens forslag til styre 

 

Styremedlem Aina Heimdal  Gjenvalg for 1 år 

Styremedlem  Karin Solli  Gjenvalg for 2 år 

Styremedlem  Torbjørn Sneve  Gjenvalg for 1 år 

Nestleder Jan Atle Johansen Gjenvalg for 1 år 

Styremedlem  Jan Hugo Johnsen Gjenvalg for 2 år 

Leder   Perry Strømdal  Gjenvalg for 2 år 

Varamedlemmer: 

Terje Johnsen  Gjenvalg for 2 år 

Grete Olsen  Gjenvalg for 1 år 

   

 

Valgkomiteen 

 

Eivin Eidissen              Bjørn Hugo Myrvang             Aina Stabell 
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Sak 11.2 

Styrets forslag til valgkomite: 

 

Leder  Eivin Eidissen 

Medlem Bjørn Hugo Myrvang 

Medlem Aina Stabell 

Varamedlem Øystein Flygel  

 

 

Styret 
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Sak 11.3 

Styrets forslag til revisorer: 

Tor Einar Larsen 

Geir Akselsen 

 

 

Styret 

 

 

 

Sak 12. 

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å oppnevne representanter til møter i organisasjonsledd hvor 

idrettslaget har representasjonsrett . 

 

 


