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Årsmelding 2016 

Årsmøte Skjærtorsdag 13. april  kl.  14.00 

Engene Fjellstue 

 
Åpning av nytt serviceanlegg 11. juni 2016. 

 
 

 
                     Norges Handikapforbund på inspeksjon på Buvatn Brygge 
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Til alle hytteeiere i Buvasstølan sti og løypelag                                     Buvatn, 20. mars 2017. 
 
Innkalling til årsmøte/sosialt samvær Skjærtorsdag den 13. april, kl. 14.00 på Engene fjellstue. 
 
Årsmøte avvikles sammen med Veilagets årsmøte, og  startet kl. 14.00.                                    
Innkalling har vært lagt ut på foreningens nettside og på Face book fra 6. mars. Her kommer 
saksunderlag. 
Etter årsmøtene er ferdig, blir det enkel servering. 
Årsmøte skal behandle: 

1. Årsmelding  
2. Foreningens regnskap i revidert stand 
3. Behandling av nye tiltak:  

• Finansieringsplan for foreningen de nærmeste år 

• Investeringer 2017 

• Evt forslag som kommer inn senest to uker før årsmøte 
4. Fastsette kontingent – kr. 1000,- for 2018.  
5. Vedta foreningens budsjett for 2017 – drift og investeringer 
6. Valg 

a) leder for et år (Osmund Ueland har meddelt valgkomiteen at han går ut av styret) 
b) nestleder for to år 
c) styremedlemmer som er på valg for 2 år 
d) revisor 
e) valgkomite på 3 personer 

7. Eventuelt 
Andre forslag som ønskes behandlet på årsmøte, sendes styret senest to uker før møte. Sendes 
på epost til post@buvatn.no, eller varsles  til styreleder på mobil 41656001. 
 
Styret vil lage saksfremlegg  og Årsmelding, og legge de ut på nettsiden senest 10 dager før 
Årsmøte. Varsel vil bli sendt når dette gjøres.  
Årsmeldingen vil også bli sendt i posten innen 24. mars sammen med to eksemplar av vår nye 
kart over Nes Østmark. 
 
Styret vedlegger også en oversikt på oppgaver i foreningen fremover, og oppfordrer hytteeierne 
til å melde tilbake hvor de kunne tenke seg å bidra – Se vedlegg: ”Kan du tenkte deg å bidra”? 
 
Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende inn til post@buvatn.no  den epostadresse og det 
mobil nr som medlemmet ønsker å motta informasjon fra foreningen på. Det vil spare foreningen 
for kostnader og gi enda bedre informasjon. 
 
Vennlig hilsen 
Buvasstølan sti- og løypelag 
 
Osmund Ueland 
Styreleder, sign. 
 
Vedlegg: ”Kan du tenke deg å bidra”? 
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1. Årsmelding/Årsberetning 
 

Styret i BSLL takker alle medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere for stort 

engasjement og et fantastisk samarbeid også i 2016. Dette inspirerer til videre godt 

dugnadsarbeid! 

 

Av nådde resultater etter sist årsmøte trekkes frem: 

• Det lykkes foreningen kort tid etter Årsmøte i 2016, å finansiere, og å bygge Buvatn 

Brygge på meget kort tid, til stor tilfredshet for brukere. Stor takk til 

Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen1 Hallingdal og Nes Østmark 

fiskeforening for at dere gjorde denne store satsningen mulig. Der gjenstår mindre 

arbeider som gjøres ferdig før sesongen. Offisiell åpning med konsert er satt til 22. 

juli. Dette prosjektet kom opp som et forslag ut over det som ligger i prosjektet ”Et 

løft for Nes Østmark”. 

• Prosjektet ”Et løft for Nes Østmark” er i all hovedsak ferdig og kompletteres i løpet av 

2017.  Det er gjennomført et år raskere enn opprinnelig planlagt med mange synlige 

resultater for Buvasstølan sti og løypelag og Nes Østmark. Skilting, rydding av stier og 

løyper, nyere løypemaskin, serviceanlegg, Eventyrløypa, Vassfarstien, nettsider og 

kart er hovedinnholdet i prosjektet. Det er samlet brukt ca 3 mill kr i perioden, i 

tillegg til en fantastisk dugnadsinnsats på flere tusen timer. Noe å være stolt av for 

hver og en som har bidratt. Spesiell takk til Nes kommune, næringslivet, stiftelser og 

hytteeierne for bidrag med tid og penger. 

• Et flott nytt serviceanlegg er bygget ferdig og offisielt åpnet 11. juni. Økonomisk 

ramme er holdt. Der gjenstår bare mindre arbeider utvendig og møblering av 

møterom. 

• Eventyrløypa, hvor foreningen har vært initiativtaker, kjøres nå av BSLL mellom 

kommunegrensene på vegne av de 4 foreningene i Nes Østmark. BSLL kjører nå også 

Tryteholrunden for Nes Østmark sti og løypeforening. Styret finner det riktig at 

foreningen fra neste sesong knytter til seg en scooter, slik at kjøringen av 

Eventyrløypa skjer i regi av BSLL, selv om snømengden ikke er forsvarlig for 

løypemaskinen. Videre nivellering av Eventyrløypa og løypenettet er viktig for å 

kunne kjøre tidlig og uten risiko for skade på utstyret. Eventyrløypa skal være en av 

Nes Østmark sine stoltheter, og det må påregnes at kravene fra brukerne vil øke. 

Dette krever at foreningen hele tiden må forbedre tilbudet og kommunikasjonen 

rundt dette. 
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• Navnsetting og skilting av Eventyrløypa gjennom Gol og til Hemsedal gjennomføres 

nå. Gjennom Nes Østmark og Flå er den allerede skiltet. Eventyrløypa er nå 125 km 

lang og løypeprepareringen kan følges på www.skisporet.no. Eventyrløypa 

presenteres som en av de tre hovedløypene i Hallingdal sammen med 

Hallingdalsløypa Sør og Hallingdalsløypa Nord, og som alle inngår 

markedsføringsprosjektet  ”Langrenn i Hallingdal.” 

• Et flott kart over stier og løyper i hele Nes Østmark er trykket og fordelt til samtlige 

hytter i Nes Østmark. Kartet er også i salg hos Nesbyen Turist og Næringsservice, 

Nordlie Bokhandel i Nes, og hos DNT Drammen og omegn. Det er også mulig å kjøpe 

kart ved å kontakt foreningen på post@buvatn.no. 

• Skiltprogrammet er blitt betydelig utvidet rundt Vardefjell og mot Bekkjeset og 

komplettering skjer i løpet av 2017. 

• Vassfarstien, som foreningen har vært initiativtaker videreføres og skiltes mot 

Hønefoss og Golsfjellet av ansvarlig organisasjoner. 

• Nes kommune har økt sitt tilskudd til Hallingdalsløypa og Eventyrløypa fra kr. 

100.000 til 200.000 for kommende sesong. Dette er en stor milepel i samarbeidet 

med Nes kommune og mellom Hallingdalsløypa Sør og Eventyrløypa. Nes Østmark sin 

andel er nå avklart til 40 % (Kr 80.000,- hver år), og vil komme som fast tilskudd 

fremover uavhengig av kommunens årlige budsjetter. 

• Nes kommune har, som næringslivet støttet prosjektet ”Et løft for Nes Østmark” helt 

frem til fullføring, med siste tilskudd nå i 2017.  

• Egen nettside for Nes Østmarkawww.nesostmark.no er oppgradert i samarbeidet 

med naboforeninger. Målet er å forbedre denne ytterligere i løpet av våren. 

• Nettsiden til foreningen www.buvatn.no er betydelig oppgradert, og har høye 

seertall. Bilder fra gamle dager er lagt inn på nettsiden, og flere filmer er også lagt ut. 

• Foreningens Face Book side øker stadig antall følgere. En økning på 100 følgere siste 

år opp til dagens 444, forteller hvor viktig foreningens kommunikasjon er. 

• Samarbeidet med Nesbyen turist- og næringsservice NTN, Nes kommune, næringsliv, 

Gjensidigestiftelsen,  DNT,  med flere, er utviklet på en slik måte at disse ser på 

arbeidet i Nes Østmark som et godt eksempel. 

• Hugarhaugrennet  er under videreutvikling til inspirasjon for flere felles arrangement 

på fjellet andre deler av året. 

• Foreningen har også gjennom to av sponsorene bidratt til at en gruppe hytter i Nes 

Østmark har boret etter vann også i 2016. 

• Det arbeides videre med å få til bedre mobildekning i området, og her er der god 

dialog med kommunen, Telenor og de øvrige foreninger i Nes Østmark. Antennemast 

tenkers plassert i Liemarka, som nå får strøm. Planen er å få til enighet mellom 

partene nå i første halvår 2017. 

 

mailto:post@buvatn.no
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• Det lykkes ikke å få til avtale om leie av støl på Bekkjeset til ubetjent DNT  hytte. 

Dialogen med DNT videreføres med sikte på annen løsning. DNT er åpen for andre 

løsninger i området. 

• En Gapahuk er nylig montert mellom Thoenmarka og Liemarka. En tilsvarende 

gapahuk planlegges bygget ved Eventyrløypa og Vassfarstien mellom Langevatn og 

Buvasstølan i 2017, og i nærheten av Andersentjern 2018. Det er innhentet 

kommunal tillatelse og inngått avtale med grunneier. 

•  

                                  --------------------------------------------------------------------------- 
 
Styret i foreningens har i 2016 bestått av Osmund Ueland (leder), Magne Maurset 
(nestleder), Sjur Bidne (styremedlem), Tomas Hansen (styremedlem), Kai Hansen 
(styremedlem ), Grethe Tyribakken Andersen (styremedlem) og Erik Engebretsen 
(styremedlem). Fra oktober 2014 har Astrid Brenna vært foreningens økonomiansvarlige 
med betalingsfullmakt. Hun står også oppført som foreningens kontaktperson i 
Brønnøysundregisteret, hvor foreningen er registrert. 
 
Osmund Ueland meddelte valgkomiteen i desember 2016 at han ønsker å gå ut av styret på 
Årsmøte i april.  
 
Foreningens formål er å tilrettelegge stier og løyper, for hytteeiere og andre som ferdes i 
Buvasstølsområdet, og tilstøtende områder. Foreningens viktigste oppgave er å sikre 
utstrakt bruk av fjellet og legge til rette for trygge og sunne fjellopplevelser hele året, for 
lokalsamfunnet, hytteeierne, deres familier, venner og andre. Spesiell vekt skal legges på å 
få barn og unge til å bruke fjellet. Strategien som styret etablerte ved stiftelsen, har vært 
førende for aktivitetene også i 2016, og ble oppdatert i mai 2016. Strategien ligger på 
hjemmesiden www.buvatn.no. Den vil bli oppdatert etter Årsmøte 13. april 
 

Foreningens ambisjonsnivå har gjennom året blitt holdt på et høyt nivå, gjennom at 
prosjektet Buvatn Brygge, også ble tatt inn og realisert .  

Arbeidet innenfor eget område har åpnet for helhetstenkning for hele Nes Østmark og 
også nå hele østsiden av Hallingdal. Engasjementet har vært stort. 

Antall medlemmer pr 5.mars 2017 er 110.  

 

Dugnadsånd og engasjement 

Det er gjennomført to store dugnader 11. juni og 8. oktober. Arbeidet har omfattet 
rydding Buvatn Brygge, bygging av broer, rydding av stier og skilting. Fremmøte har 
vært meget godt, som er en positiv tilbakemelding på utviklingen i foreningen. 
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Løypekjøring/maskin 
Sjur Bidne har i perioden vært styrets mann for dette ansvarsområde. 
Våre løypekjørere er Nub Arild Østenfor , Torodd Brenna og Finn Arve Skjellerud.  
Torodd Brenna har i forhold til hele Nes Østmark påtatt seg å være ansvarlig for 
kjøring av Eventyrløypa fra kommunegrensene, og samordningen av 
tråkking/kjøring med de øvrige foreninger i Nes Østmark. 
 
HMS-ansvarlig Ole Henrik Lien Andersen 
 
Merkegruppe 
Magne Maurset (leder), Liv Marit Engene, Gro Gaustad Skulason (Vigdis Skovdal fra h.-
16), Knut Jørgen Syversen, og Lars Brattested 
Ansvar 2016: Vedlikehold av stier, skiltplan og etablering av nye stier. 
 
Ryddegruppe 
Tomas Hansen (leder) Randi Skulason og Arve Sandbekk. 
Ansvar: Planlegge og gjennomføre dugnadene. 
 
Hugarhaugrennet 
Styret har enda ikke funnet ny leder til Hugarhaugrennet (leder). Jon Bråten ønsker også å 
tre ut av komiteen, mens Guilome Lecrec har sagt seg villig til å delta videre. 
Ansvar: Forberede og gjennomføre det årlige Hugarhaugrenne 
 
Arrangementsgruppe 
Svanhild Aalvik (leder), Birgit Engene, Marianne Flesland og Tove Klevjer. 
Ansvar: Planlegge og gjennomføre festlige arrangement. 
 
Informasjon 
Osmund Ueland, Frode Krogstad og Stein Erik Opheim. 
Ansvar: Enkel og god informasjon til alle hytteeiere og andre interessenter om 
foreningens aktiviteter og arbeid på Face book og hjemmesiden buvatn.no. 
 
                                         --------------------------------------------------- 
 
Komiteene rapporterer til styret, og styret har ansvaret for all økonomi. Styret vil i 
samråd med komitelederne endre sammensetningen av komiteene etter behov. 
 
Åpen og aktiv kommunikasjon 

Foreningen opprettet helt fra starten egen hjemmeside www.buvatn.no for å gi 
hytteeierne informasjon om alt fra strategi med mål og handlinger, styrets arbeid, 
dugnader og status i hovedarbeidet i foreningen. Face book siden brukes aktivt for å lette 
dialogen med brukerne. Foreningen har nå 444 likere på Face book. Det er satt ut 
webkameraer som viser værforholdene til enhver tid, men slik at ingen blir filmet mot sin 
vilje. 
Som et ledd i å bedre sikkerheten, søker foreningen å være en pådriver i arbeidet med 
å forbedre mobildekning i området.  
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2016 ble året hvor vi konverterte over til nytt WEB-verktøy og dermed gikk fra Drupal til 
WordPress som plattform. Bakgrunnen for byttet var å få en mer moderne utgave både 
utseendemessig, funksjonsmessig og ikke minst når det gjaldt drift. Da over 50% av 
foreningens kommunikasjon går mot smarttelefoner og nettbrett var det også viktig å få 
tilpasset visningene bedre til disse. 
  
WordPress er et gratisverktøy med visse begrensninger, men ved hjelp av Booking 
Technology AS har vi klart å finne en del såkalte ”plugins” som har gjort det mulig å få sidene 
våre mer moderne og spennende. 
  
Ut ifra statistikken som nå kan hentes ut, har det de siste 90 dager vært 1448 unike brukere 
inne på sidene våre. Daglig ligger trafikken på buvatn.no mellom 50 og 100 unike brukere. 
Med andre ord har interessen for sidene våre økt radikalt. 
  
En nyhet - konserten vi skal ha på ”Buvatn Brygge” 22. juli -  kan vi se utmerker seg med 
veldig mange visninger, likes og videresending av nyhet. 
Dette gir meget god publisitet for våre sider, noe som igjen gjør det enda mer attraktivt for 
våre sponsorer å være med  - kanskje en arrangement på Buvatn Brygge kan bli et årlig 
høydepunkt?. 
  
Den mest brukte funksjonen på buvatn.no er WEB-kameraene. Det er mange som går inn for 
å se på de oppdaterte bildene og visningsmulighetene. 
Dette er WEB-kameraer som krever oppfølging når det gjelder batterikapasitet og 12V 
lading, men det er en viktig funksjon som interesserer folk. 
Det planlegges et kamera til i Liemarka fra våren 2017, som kobles mot 220V  ut fra at hytter 
der nå har fått strøm. 
  
Skisporet. no har denne sesongen tatt i bruk nytt kartverk og database. Dette gjør at løyper, 
løypekjøringsstatus og informasjon om stedene vises på en sømløs måte. BSLL har egen GPS 
for løypemaskinen og snøscooter.  Foreningen har kjørt opp alle løypene med GPS, så 
løypekjørerne følger nå samme løyperuter hvert år. Dette er bra og viktig, da løypekjøring 
utenfor 10 meter fra tegnet kart hos Skisporet ikke gir oss løypekjøringsstatus. 
  
Strukturen på sidene våre er valgt med bakgrunn i at buvatn.no skal fungere som en 
nyhetskilde for alle brukergrupper, samtidig som det skal være et verktøy for driften av 
BSLL og Veglaget.  Med våre nye WEB-sider har vi nå et mye bedre utgangspunkt for å lage 
spennende sider og innhold. 
  
Når det gjelder innhold er det noe alle kan bidra med – , blant annet, med å få nok bilder, 
historier og oversikt til å kunne få områdets ”historiske røtter” ordentlig inn på våre sider . 
  
Vårt nye WEB-område er kryptert og gir nå alle en sikker og god kommunikasjon! 
 
Nyere løypemaskin 
Styret finner det riktig at foreningen planlegger med å  fornye maskinen i år 2020. 
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Samarbeidspartnere - næringsliv 
Foreningen har en stor gruppe samarbeidspartnere som har vært med og støttet arbeidet 
med Et løft for Nes Østmark. Samarbeidspartnerne presenteres på foreningens nettside, 
på infotavler, kart over Nes Østmark, og ellers gjennom foreningens ulike 
formidlingskanaler.  
Det er svært gledelig at alle bedrifter som har støttet oss nå snart i 4 år finner dette 
meningsfullt. 
 
Fellesskap og samarbeid 
Forpliktende samarbeid praktiseres med Nes Østmark sti & løypeforening, Liemarka Vel 
og Thoenmarka hyttevelforening gjennom prosjektet ”Et løft for Nes Østmark” med 
gjennomgangssti, gjennomgangsløype, merking og skilting, rasteplass/parkeringsplass, 
utplassering av gapahuker og anskaffelse av nyere løypemaskin med mer. 
 
Samarbeidet med Nes kommune, Nes Østmark fiskeforening, Nesbyen turist- og 
Næringsservice, DNT Drammen og omegn, har hatt stor betydning i arbeidet for Nes 
Østmark. Det samarbeides også godt med Søråsen løypelag (Gol) og Vassfarfjellet Løypelag 
(Flå).  
 
Styret er enige i at det å lykkes med ”Et løft for Nes Østmark” innebære skilting over hele 
Nes Østmark til siste norske standard, Eventyrløype i full bredde og nivellert med maskin, og 
oppgradert Vassfarsti, alt ferdig i 2017.  
 
Hugarhaugrennet, som første gang ble arrangert i 1961, gir foreningen en fin historie, og 
videreføres som foreningens årlig hovedarrangement. 
 
Fiskekonkurransen i sesongen 2016 i samarbeid med Nes Østmark fiskeforening hadde 
ingen innmeldte resultater. Styret har ikke lagt opp til å videreføre denne i 2017, men vil 
samarbeid med Nes Østmark fiskeforening på andre områder. 
 
Veien videre: 

Oppgavene i foreningen er mange, og det nye styret må når de konstituerer seg, 
bestemme hvordan foreningen nå mest effektivt bør organiseres fremover. Se også 
vedlagte oversikt over oppgaver.  

Styret finner det naturlig at foreningen nå, i tillegg til fullføring og komplettering av 
igangsatte prosjekter, i større utstrekning fokuserer på drift og vedlikehold av anleggene 
og god bruk av tilbudene som er etablert.  

Parkeringstilbudet i området bør gjøres mer tilgjengelig sommer som vinter. 

Styret mener også at det er viktig å fortsette det gode samarbeidet med næringslivet, 
naboforeninger, kommunen og alle andre involverte, slik at tilbudet i Nes Østmark kan 
holdes vedlike og forbedres ytterligere. 

Styret ønsker hjelp fra medlemmene til å skaffe flere Norsk Tipping brukere, som  vi gi 
sin Gasrotandel til Nes Østmark. Med 450 hytter i Nes Østmark, deres familier og venner, 
burde det være mulig å komme opp i 200 som støtter oss på denne måten. 
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Årskalender 2017: 
 

Skjærtorsdag 13. april 

Kl.  14.00 til 15.00 Årsmøte I BSLL og Veglaget på Engene Fjellstue 

Kl.  15.00 til 16.00 Akekonkurranse ved Engene Fjellstue 

Kl.  16.00 til 19.00 Loddsalg, påmelding til Hugarhaugrennet, spillekonkurranse, salg av 

vafler, saft og kaffe på Engene Fjellstue 

Påskeaften  15. april 

kl. 11.00 til 14.00  Hugarhaugrennet  med premieutdeling rett etter rennet ved Engene 

Fjellstue 

Lørdag 10. juni kl. 10.00  *  Dugnad 

Lørdag 22. juli Offisiell åpning av Buvatn Brygge 

Kl. 13.00    Notfiske og fiskekonkurranse (ikke endelig avklart pr 20.03.17) 
 
Kl. 15.15    Grilling 
 
Kl. 16.30 – 18.30    Pause 
 
Kl. 18.30    Offisiell åpning av Buvatn Brygge ved ordfører Tore Haraldset 
 
Kl. 19.00    Grilling 
 
Kl. 20.00    Konsert i regi av Hjørnet Live med tidligere Vamp vokalist, Vidar Johnsen 
og gitarist Kjell H Litangen 
 
Kl. 22.00    Lokale krefter spiller opp til dans 
 

Lørdag 19. august Kl. 10.00 Maskindugnad i løypenettet  

Lørdag 7. oktober kl.10.00  - Dugnad 

Styret er tilfreds med utviklingen i foreningen. Det er et betydelig arbeid som er lagt ned i 
foreningens etableringsperiode av mange ildsjeler blant hytteeierne, i de ulike komiteer 
og i styret. Styret ser det nå naturlig at det løpende foretas endringer i komiteene og i 
styret, slik at arbeidsbelastningen fordeles best  mulig, og fornyelse skjer. 
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     Buvatn, 20. mars 2017. 
 

Osmund Ueland           Magne Maurset 
 styreleder                      nestleder 

 
Kai Hansen   Tomas Hansen    Sjur Bidne     Erik Engebret  Grethe Tyribakken Andersen 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmøte tok Årsmelding for Buvasstølan sti og løypelag for 2016 til etterretning. 
 

2. Foreningens regnskap i revidert stand 
 
Det vises også til Driftsresultat og Balanse i vedlegg 2. 
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Kommentarer fra styret: 

1. Tilskudd fra Nes kommune til ”Et løft for Nes Østmark” og Løypekjøring skal også 
bidra til å dekke kapitalkostnader med fornyelse av løypemaskin og serviceanlegg. 

2. Med de eiendeler som nå er skaffet tilveie, og den aktivitet som er i foreningen, vil 
styret følge opp at foreningen skaffer kvalifisert regnskapsfører/revisor til å ta 
årsavslutningen, slik revisor har foreslått. 

 

 
Buvatn, 20. mars 2017  

  
Styret ved: 
  
Osmund Ueland                    Magne Maurset                   Erik Engebretsen                     Sjur Bidne  
Styreleder                               Nestleder 
 
  
  
Kai Hansen                              Grethe Tyribakken Andersen                  Tomas Hansen  

 
Forslag til vedtak: 
Årsmøte godkjente Årsregnskapet 2016 for Buvasstølan sti- og løypelag 
 
 

3. Strategi og finansieringsplan for kommende år:    
Foreningen har gjennomført store investeringer i både anlegg og utstyr, og det har 
vært gjennomført mye dugnadsarbeid. Det vil, særlig for drift og fornyelse av 
løypemaskin,  også i fremtiden være behov for en av langsiktig strategi for 
finansiering. Det vil fortsatt være ønske om nye tiltak og aktiviteter, men fokus må nå 
også i større grad rettes mot drift og vedlikehold av det vi har. 
 
3.1 Finansieringsplan :.   Styret foreslår følgende prinsipper for finansieringen av 
BSLL i , 2017 og 2018:  
a) Kapitalt til fornyelse av løypemaskin opparbeides ved at kr 100.000,- ved slutten av 
2017 settes på foreningens investeringskonto.  
b) Det tas det kr. 50.000,- hvert år fra 2018 fra betalt medlemskontingent i februar.  
c) Det søke om at dagens sponsoravtaler videreføres for nye to år, 2018 og 2019. 
Disse eventuelle kr. 80.000,-hver år, sette også på investeringskonto. Når fornyelse av 
løypemaskin er aktuelt, lages egen invitasjon til medlemmer og andre til å bidra med 
kjøp av Andelsbrev.                            
b) Andre prosjekt finansieres gjennom søknader til de som lyser ut midler til ulike 
formål 
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3.2 Nye tiltak i  2017  
Styret foreslår følgende nye tiltak i 2017 (se budsjettforslag): 

- Gapahuk langs Vassfarstien/Eventyrløypa mellom Langevatn og Buvasstølan. 
- Sittegruppe, sti og grusing mellom vei og vannkanten ved Valdreslivatnet 
- Gapahuk i nærheten av Andersentjern planlegges for oppføring 2018, og 

igangsettes i 2017.  
 

Forslag til vedtak:                                                                                                                              
Årsmøte godkjente styrets forslag til finansiering av foreningen, og prioritering av 
nye tiltak i 2017 og 2018.  

 
4. Fastsette kontingent – kr. 1000,- for 2018.  

 
Styret foreslår å opprettholde kr. 1000,- som kontingent for 2018. 
    
Foreningen har tilbakelagt store investeringer, og har ikke gjeld. Styret finner det 
derfor forsvarlig å fortsette med kontingent på det nivå også i 2018 og 2019. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet  fastsatte kontingenten til kr. 1000 for 2018 i samsvar med styrets forslag. 
Kontingenten betales innen 15. februar 2018. 

 
5. Budsjett 2017                                                                                                                                   

Styret foreslår følgende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for BSLL i 2017: 
 

Driftsutgifter: 
Drift av løypemaskin 40.000,00 

Premier skirenn 8.000,00 

Nettsider/informasjon 20.000,00 

Porto/kopiering/kontorrekvisita 10.000,00 

Løypekjøring 30.000,00 

Tilskudd/garanti til konsert 22. juli Buvatn Brygge               30.000.00 

Avsetning til investeringer 75.000,00  
Sum utgifter                                                                                      213.000,00 

 
Driftsinntekter: 
Medlemskontingent – 110 x kr. 1000,- kr.   110.000,00 
Salg av kart ”Nes Østmark”                                                         kr.    20.000,00 
Tilskudd fra Nes kommune til Eventyrløypa                           kr.    80.000,00 
Tilskudd fra Nes Østmark sti- og løypeforening    kr    20.000,00 
Overskudd skirenn/loddsalg kr.     5.000,00 
Sum inntekter kr.  235.000,00 
Overskudd drift kr.  22.000,00 
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Investeringer 2017  - utgifter 
A. Gapahuk til Thoenmarka             kr. 35.000,- (mars 2017) forpliktet 
B. HC rampe på Buvatn Brygge       kr. 11.000,- (april 2017) forpliktet 
C. 50 % av materialkost HC WC       kr.   8.000,- (april 2017) likebehandling sponsorer 
D. Gapahuk opp fra Langevatn         kr. 35.000,- (juni 2017)  styret foreslår 
E. Sittegruppe, sti og grusing       -  kr.  25.000,- (juni 2017)   styret foreslår 

(Valdreslivannet) 
F. Kart Nes Østmark, trykking         kr. 110.000,- (april 2017) forpliktet 
G. Verktøy og web-kamera               kr    20.000,-  
H. Fullføring av skiltprosjekt            kr.   81.000,-  

               Kostnader                                         kr. 315.000,- 
 
Gapahuk ved Andersentjern er planlagt i 2018. Kan være mulig å søke eksterne midler til 
begge gapahukene. 
Andre eksterne søknader vurderes også for å bygge opp budsjettreserve. 
 
Investeringer 2017 - inntekter 

1. Beholdning 1. januar 2017              kr.    57.000,- (fakta var 57.195,-) 
2. Sponsoravtaler  2017                         kr.   65.000,- 
3. Nes kommune – Et løft for Nes Ø   kr.    75.000,- 
4. Utestående skiltbetaling                   kr.    83.000,- (kommune, fylke ,Gjensidigestiftelse) 
5. Avsetning fra driften 2017               kr.    75.000,- 
6. Andre tilskudd                                     kr.    38.000,- (må søkes på) 
7. Overskudd fra driften i 2017          kr.     22.000,- 

Sum kapital                                          kr.    415.000,- 
       

            Utbetalinger                                             kr. 315.000,- 
            Beholdning 31.12.17                            kr.  100.000,- 
                                           
Plan for eksterne søknader i 2017 vil bli utarbeidet av nytt styre. 
 
Styret vurderer drift og investeringsbudsjett samlet som realistisk. Driften i 2017 har på 
flere områder positiv usikkerhet. 
Skiltprosjektet har svært liten risiko, ettersom en får dekket alle utgifter innenfor rammer 
som er godkjent. Betalingen fra kommunen til ”Et løft for Nes Østmakr” er foretatt, og 
sponsorbeløpene med unntak av to er betalt pr dato. 
Målsettingen om å ha kr. 100.000,- på konto ved utgangen av 2016, ble ikke helt nådd. 
Målsettingen videreføres til 2017, og beløpet setter på foreningens investeringskonto. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøte godkjente foreningens driftsbudsjettet for 2017med driftsutgifter på kr 213 000, 
herav avsetning på kr 75.000,- til fornyelse av løypemaskin,  inntekter på kr. 235.000,- og 
resultat på kr. 22.000,-. 
Årsmøte godkjent investeringsramme på kr 315.000,- med de fremlagte spesifikasjoner og 
tilhørende finansieringsplan. 
Årsmøte understreket at foreningen må styre etter å ha igjen kr. 100.000,- i ikke forpliktede 
midler ved utgangen av 2017. 
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6. Valg 
a) leder for et år  
b) nestleder for to år 
c) styremedlemmer som er på valg for 2 år 
d) revisor 
e) valgkomite på 3 personer  
 
Valgkomiteen bestående av Geir Sandandbråten, Leif A. Lie og Torodd Brenna 
(leder) vil legge frem forslag til valg av styre i selve årsmøte. 
 
Årsmøte må velg valgkomite. 
 

 
Forslag til vedtak: 

 
a) Som leder for et år velges 

 
b) Som  nestleder for to år velges 

 
c) Som styremedlemmer for to år ble valgt  

 
d) Til å gjennomgå foreningens regnskap for 2017 foreslår 

Fanny Seppola 3540 Nesbyen at det velges et revisjonskontor. Dette ut 
fra å ha kompetanse til riktig balanseføring nå eiendeler og aktiviteter 
er blitt så omfattende. 

 
e) Som valgkomite på 3 personer velges for et år: 

  
 
 
 

7. Eventuelt 
 
Vedlegg: 1) Kan du tenke deg å bidra? 
Vedlegg: 2) Driftsresultat og balanse 
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KAN DU TENKE DEG Å BIDRA ? 
 
Buvasstølan sti- og løypelag har de siste årene lagt ned en stor innsats med mye dugnad og store 
investeringer.  Flotte løyper og stier, løypemaskin, servicebygg, Buvatn brygge, web-kameraer og 
nettsider. Vi skal fortsatt utvikle området og gjennomføre nye prosjekter og anlegg.  Men etter 
hvert vil nå mesteparten av innsatsen vår rette seg mot drift og vedlikehold av det vi har etablert.  
Til dette trenger vi frivillige som ønsker å bidra.  Vi ser for oss at det etablere mindre 
grupper/eller komitéer som får ansvar for løpende drift av sine områder.  Vi ønsker også å 
fordele ansvar for disse områdene blant styrets medlemmer 
 
Dersom du kunne tenke deg å bidra på ett eller flere av områdene som er listet opp under, ville det 

være fint om du sendte en melding til post@buvatn.no 

GRUPPE: Oppgaver: 

Festkomité Organisere fester og andre sosiale tilstelninger. F.eks. grillfest 
Buvatn brygge (med kulturinnslag, notfiske etc.), høstfest med 
dans … (I tilknytning til dugnadene?) 

Skilting og rydding Skilting av stier og skiløyper. Vedlikehold rydding av vegetasjon. 
Informasjonstavler i hele BSLL sitt område. Årlig gjennomgang og 
supplering. Oppdatering av kart ved behov. Samarbeid med 
naboforeninger om skilting.  

Løypekjøring, 
løypemaskin og 
servicebygg 

Løypekjøring, organisere løypekjøring, vedlikehold og service av 
løypemaskin, vedlikehold av servicebygg, informasjon på 
hjemmeside og face book om løypeforhold ved behov (når det er 
tvil om det blir kjørt) 

Buvatn brygge Organisere jevnlig tilsyn og rengjøring av do, rydding av området, 
tilsyn med båter og brygge, sette ut og ta opp brygge og båter (fast 
innslag i dugnad vår og høst). 

Dugnad og anlegg Planlegge og organisere dugnader vår og høst i samråd med andre 
grupper. Gjennomføre nye "anlegg"  (opparbeiding av nye 
stier/veier, benker/bord, gapahuker osv.) 

Hugarhaugrennet Organisere og videreutvikle Hugarhaugrennet, inkludert premiering 
og loddsalg, akekonkurranse og andre konkurranser 

Informasjon Holde vedlike/oppdatere hjemmeside og face book. Legge ut 
informasjon i samråd med styret og komitéer. 
Løpende kontakt med øvrige foreninger i Nes Østmark for å få ut 
informasjon av felles interesse. 
Lage Nyhetsbrev til BSLL sitt nettverk, samarbeidspartnere og 
næringsliv. 

WEB kameraer Sjekke at kameraene fungerer etter hensikten, holde vedlike 
batterier og kasser. 

Administrasjon Kontaktperson for salg av kart. Følge med på når der er mulighet 
for å søke om ekstern finansiering, lage søknader mm. 

 

Styret i BSLL, 6. mars 2017.  
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