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Til alle medlemmer i Buvasstølan sti- og løypelag                                     Buvatn, 6. juni 2020. 
 
 
INNKALLING TIL UTSATT ÅRSMØTE lørdag 18. juli 2020, kl. 11:00 ved servicebygget/garasjen.  
 
Årsmøtet avvikles sammen med Veilagets årsmøte som starter kl. 11:00.  
 
Årsmøtet skal behandle: 

1. Foreningens årsmelding  
2. Foreningens regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag. Herunder skal årsmøtet avgjøre følgende saker: 

a. foreningens videre arbeid med nettilknytning 
b. etablering av sikteskive på Vardefjell 

4. Fastsette kontingent for 2021.  
5. Vedta foreningens budsjett for 2020  
6. Valg 

a) leder for ett år  
b) nestleder, kasserer og styremedlemmer som er på valg for 2 år 
c) revisor for ett år 
d) valgkomite på 3 personer for ett år 

 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret senest to uker før møtet. Forslag 
sendes på epost til post@buvatn.no, eller varsles til styreleder på mobil 908 77 137. 
Styret vil lage saksfremlegg og legge dette ut på hjemmesiden vår www.buvatn.no senest én uke 
før Årsmøtet. Informasjon legges også ut på Facebook. Sakspapirer blir ikke sendt ut pr. post. 
 
Årsmøtet var opprinnelig planlagt og innkalt til 9. april 2020. Pga. koronapandemien ble dette 
utsatt på ubestemt tid etter pålegg fra myndighetene. Myndighetene har nå lettet på 
restriksjonene slik at det vil være mulig og lovlig å gjennomføre årsmøtet med fysisk fremmøte.  
Dette forutsatt at gjeldende smittevernregler overholdes.  Dette innebærer bl.a. 

- Det skal være en ansvarlig arrangør 
- Det gjennomføres nødvendige smitteverntiltak (se under).  

 
Styret i BSLL har besluttet følgende smitteverntiltak og oppfordrer medlemmene til å følge disse: 

- Deltakelse på møtet begrenses til medlemmer av BSLL. (Dette er også i tråd med 
foreningens vedtekter. Medlemskapet er personlig. Dersom to personer er oppført på ett 
medlemskap har bare én person møte- og stemmerett.) 

- Fremmøtet registreres på stedet. 
- Det legges opp til én meter avstand. Møtet holdes utendørs. Ta gjerne med egen stol. 
- Personer med symtomer som kan være covid-19, bes om ikke å møte opp. 
- Alle bes vaske hendene før fremmøte. 
- Det settes ut automater for hånddesinfisering 

 
Vennlig hilsen 
Buvasstølan sti- og løypelag 
 
Magne Maurset 
Styreleder 
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