
 

Vedtekter Sysendalen Løypelag (SL) 
 
 
Styret består av følgende interessegrupper :   
Sysendalen hyttevelforbund (SHF)  - 2 medlemmer 
Grunneiere Sysendalen (GS)  - 2 medlemmer 
Sysendalen Skisenter AS (SSAS) – 2 medlemmer 
Eidfjord kommune (EK)  - sekretariat 
 
Revidert: 13. oktober 2021  
 
 
0. Innledning  
Sysendalen Løypelag (SL) består av 3 interessegrupper, med kommunen i funksjonen som sekretariat. 
SL skal og vil jobbe for at Sysendalen har et best mulig Sti- og løypenett, der vinterkjøring av løyper er 
hovedoppgaven. SL er ikke etablert med eget organisasjonsnummer, men må i formelle prosesser 
bruke egnet interessegruppe til å løse spesifikke oppgaver. SL gis mandat fra interessegruppene til 
samlet å utføre oppdraget beskrevet i vedtektene til Sysendalen Løypelag 
 
1. Organisasjon  
Sysendalen Løypelag (SL) drives av et sammensatt styre beskrevet i vedtektene. Eidfjord kommune er 
sekretariat og regnskapet er et avdelingsregnskap i regnskapet til Sysendalen Skisenter AS, og følger 
prinsippene som er beskrevet i vedtektene til SL.   
  
2. Deltakere og roller  
SL er stiftet av og for hytteeiere i Sysendalen (SHF), grunneiere i Sysendalen (GS), og Sysendalen 
Skisenter AS. Deltakere i styret er likelydende med overnevnte, som alle er representert med to – 2 - 
representant til styret.  
Styret konstituerer seg selv. Styret skal bestå av leder, medlemmer og sekretariat (Eidfjord 
kommune). Sekretariatet ivaretar økonomiske og regnskapsmessige forhold. SL setter krav til at 
regnskapsrapportering skal gi løypelaget gode rapporter og data som grunnlag for styring og 
prioriteringer samt kommunikasjon med interessegruppenes medlemmer. Prinsippene skal som 
minimum gi SL oversikt over:  

• Inngående balanse til sesongstart 01.10 

• I sesongen (01.10 – ca 01.05): Fortløpende status på innbetalinger og kostnader ved 
løypekjøring (min pr måned) 

• Oppsummering og status etter sesongslutt (rundt 01.05)  
 
Alle medlemmer av styret kan gis/ påta seg spesifikke roller og ansvar.  
Deltakere fra de respektive interessegrupper er selv ansvarlig for å sikre valgt eller bestemt 
representant som er gitt nødvendig mandat til å representere sin interessegruppe.  
 
Sysendalen løypelag skal fortløpende oppdatere sine nettsider og facebook profil med relevante 
beslutninger og informasjon, for interessegruppenes medlemmer. I tillegg benyttes epost og andre 
kanaler ved behov. 
 
 
 

 



3. Formål  
a. Etablere og tilrettelegge for skiløyper i Sysendalen i samarbeid med grunneiere og 

kommune. Det kan også være aktuelt å etablere og tilrettelegge stier og andre 
barmarkstiltak.  

b. Drift av løypenett vinterstid herunder være bestiller («eie» løypekjøringsavtalen) og sette 
premissene for:  

i. hvilke løyper skal prepareres 
ii. periode og hyppighet, gitt vær og føreforhold.  

iii. kvalitet på skiløype; bredde trase/sporkvalitet og skiltmerking  
iv. sikre oppdatert løypenettinformasjon (GPS logget løypemaskin).  
v. utarbeide markedsføringsplan og publikumsinformasjon  

c. Sikre forsvarlig økonomisk grunnlag (herunder beslutte det årlige nivået på løypebidrag) 
som ivaretar interessegruppenes forventninger iht betalingsvilje og øvrige gjeldende 
rammebetingelser. Dette kan være bl.a. innbetalinger fra interessegruppene til 
opparbeidelse, vedlikehold og drift av stier og løypenett. 

d. Sikre og forhandle om innbetalinger fra interessegruppene til opparbeidelse, vedlikehold 
og drift av stier og løypenett. Ta initiativ til å søke etter kommunale og andre eksterne 
midler for å utføre oppdrag som SL mener er nødvendig for å forbedre løypekjøring og 
tjenester rundt dette.  

e. Koordinere og administrere dugnadsarbeid.  
f. Koordinerende roller for løpende vedlikehold, utvikling og justering av stier og løypenett 

i nært samarbeid med grunneier og kommune. Reguleringsplaner og kommunedeldsplan 
legges til grunn som veiledende for dette arbeid.  

g. Sørge for (sammen med interessegrupper og kommunen) at det til enhver tid er 
godkjente og langsiktige avtaler med grunneier og grunneierlag, som sikrer rett til å 
benytte areal til stier og skiløyper iht. løypekart. Dette inkluderer rett til å merke og 
preparere skiløyper med spormaskin/prepareringsmaskin. Videre gjelder retten til lettere 
grunnarbeid i løypetraseen som; å legge ned stikkrenner, rydding og hogst i trase og 
flytting av løsmasser med lettere gravemaskin.  

 

 

 

 

Eidfjord 13.10.21 

Vedtatt på styremøte  

i Sysendalen Løypelag 


