Vedlegg 1: Retningslinjer for sti- og
løypenemnder
§ 1. Formål/ansvar
Sti og løypenettet i Hol organiseres i sti- og løypeområder som ledes av sti- og
løypenemnder. Nemnda har ansvar for merking og preparering for nødvendig vedlikehold og
drift av stier og løyper i henhold til vedtatt sti- og løypeplan innen sitt område og inngått
driftsavtale med kommunen. Herunder skilting og vedlikehold av stier, anleggelse av evt. nye
stier og løyper, grunnpreparering og søknad om spillemidler og tilskudd fra sti- og
løypefondet til slike tiltak. Sti- og løypenemnda skal også følge opp de tiltak som til enhver
tid gjelder innen sitt område, beskrevet i handlingsplanen for stier og løyper. Preparering av
skiløyper og tilrettelegging av stier i nasjonalparkene er søknadspliktige, og må avklares
dette med nasjonalparkstyret. Det skal legges vekt på villreinens arealbruk ved vurdering av
tilretteleggingstiltak i stier og løyper og villreinnemdene bør tas aktivt i bruk til dette. Ved
varsel om at villrein nærmer seg løypenettet, skal sti- og løypenemnda stoppe løypekjøring.
§ 2. Styret/nemnda
Sti- og løypeområdet skal ha en nemnd/styre som består av personer som representerer
ulike grupper, som lokale lag/organisasjoner, grendeutvalg, velforeninger, idrettslag,
grunneiere og lokalt næringsliv. Representantene bør være formelt innvalgt for 2 år av
gangen og det er anledning til å velge personlige vararepresentanter med møterett. Styret
er beslutningsdyktig når leder og 2 medlemmer er tilstede. Av hensyn til kontinuiteten i
styrearbeidet velges ca. halvparten av styrerepresentantene for 1 og 2 år på årsmøtet. I
tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Av habilitetsgrunner skal ikke
medlemmene ha personlige bindinger til utførende entreprenør/ prepareringsforetaket.
§ 3. Daglig leder/arbeidstager
Nemnda kan ved behov ansette og/eller leie inn nødvendig ledelse/arbeidskraft som har til
oppgave å følge retningslinjene fra styret. Styret utformer stilling/arbeidsinstruks og
fullmakter for daglig leder/arbeidstager.
§ 4. Finansiering
Nemnda/styret er ansvarlig for anskaffelse, organisering, koordinering og bruk av offentlige
bidrag, private bidrag og andre tilskuddsordninger.
Rapportering om bruk av kommunalt tilskudd skal skje i henhold til gjeldene sti- og løypeplan
og underskrevet driftsavtale.
Inntekter fra utbyggeravtaler skal avsettes til oppgradering og vedlikehold av sti og
løypenettet.
Sti- og løypenemndene skal arbeide for å øke frivillige bidrag fra ulike brukergrupper,
hyttevelforeninger, næringsliv m.v.

§ 5. Overskudd/utbytte

Eventuelt overskudd skal anvendes i tråd med formålet, jfr. § 1, og bør avsettes til
opparbeiding av egenkapital for fremtidige investeringer samt oppgradering og vedlikehold
av sti og løypenettet. Det skal ikke utbetales utbytte fra nemnda.
§ 6. Årsmøtet
For at aktuelle interessenter innen området skal få frem sine syn bør det avholdes et
årsmøte. Årsmøtet er sti- og løypenemndas høyeste organ. Her kan aktuelle interessenter
innen løypeområdet møte med stemmerett.
Årsmøtet avholdes hvert år og tar stilling til følgende saker:
årsregnskap
årsberetning og budsjetter
anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
valg til styre
valg av revisor og honorar til revisor
andre saker som følge av vedtektene

