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18 medlemmer møtte på årsmøte i år. 

Saksliste: 

1. Åpning ved leder 

Hans Paulsen ønsket alle velkommen til årets årsmøte og orienterte om 
praktisk gjennomføring av årsmøte og informasjon fra dispensasjonsnemda 
og kommunens saksbehandlere som har arbeidet med etablering av 
løypenettet. 

2. Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent, i år var annonsering av årsmøte gjort både i Rana Blad, 
Avisa Hemnes, på vår nettside og med oppslag på COOP Bjerka og COOP 
Korgen. 

3. Godkjenning av saksliste 

Ingen merknader til sakslisten og sakslisten godkjent. 

4. Valg av møteleder 

Hans Paulsen valgt til møteleder 

5. Valg av referent 

Jan A. Holmstrand valgt til referent 

6. Styrets årsberetning 2015 

Hans Paulsen gikk gjennom styret årsberetning, den leser du her: 

 Spørsmål om de løypene som ble tatt ut, L1 – Kjendsvatnet – 
Paradisbukta og L7 Bleikvatnet  - Skarelva. 

For begge løypene var det grunneier(Statskog) som tok ut løypene. 

 Spørsmål om hvor mye som godtgjøres for slådding. 

http://www.hemnes-scooter.no/Arsmelding2016.pdf


Løypemannskapet får kr. 15.- pr. km ved slådding av løypetrase.  
  

 Årsberetning 2015 godkjent. 

7. Regnskap 2014- 2015 

Jan A. Holmstrand refererte regnskapet for 2015 

 Spørsmål hvorfor foreningen fikk så høyt tilskudd i 2015. 

Det har vi ikke oversikt over, vi rapporterer inn antall medlemmer til NIF og 
tilskudd utbetales på grunnlag av det. 

 
Regnskapet for 2015 er revidert og godkjennes. 

8. Valg 

Leder                  Hans Paulsen                      valgt for 1 år 
Nestleder            Morten Dal Vekthaug            valgt for 2 år 
Kasserer             Marit Oldernes                   valgt for 2 år 
Sekretær            Jan A. Holmstrand              ikke på valg 
Styremedlem     Hans K. Paulsen                valgt for 2 år 
Styremedlem     Roar Rabliås                       ikke på valg 
Varamedlem      Rune Trettbakk                     valgt for 1 år 
Varamedlem      Geir Oksfjellelv                      valgt for 1 år  
Revisor       Frank Olsen og Leif Ragnar Grønning valgt for 1 år 
Nytt medlem valgkomite Morten Kyllingmo valgt for 3 år, ny leder av 
valgkomite er Frank Tverå 

 
Leder av dispensasjonsnemda Christer Skreslett var invitert for å svare på 
spørsmål om ny dispensasjonspraksis i Hemnes kommune.  
Hyttkjøring, § 5C og vedkjøring, § 5e er som før, varig funksjonshemming, § 
5b har fått strengere praksis og skal i utgangspunktet benytte løypenettet. 
For kjøring utenom løypenettet skal det vedlegges begrunnelse samt det 
stilles krav om kjørebok.  
Her har mange fått avslag på første søknad da begrunnelse manglet og det 
er innført betydelig strengere praksis  for dispensasjoner etter § 5B enn før.  
For å løse utfordringen med tilknytning til løypenettet fra hytte, eid eller leid, 
er det innført ny praksis for §6. 
§ 6 gjelder for isfiske på Bleikvatnet, Stormålvatnet og Røsvatnet og gir 
dispensasjon for å fiske på isen samt å koble seg på løypenettet fra hytta.  
Pr. 8. mars(siste dispensasjonsmøte) er det behandlet 570 dispensasjoner. 



 
Karl Johan Lenningsvik og Kenn Arne Berntzen, arealplanleggere ved 
Hemnes kommune har arbeidet med saksbehandling og 
konsekvensutredning av løypenettet og var tilstede for å svare på spørsmål 
om løypenettet.  
Karl Johan informerte om arbeidet, utfordringene med støyveileder( som er 
en veileder som enda ikke er vedtatt) og friluftskartleggingen, som 
kommunen til slutt valgte å se mer eller mindre bort fra, med utgangspunkt i 
at kommunen har god kunnskap om arealet som friluftslivet benytter. 
Saksarbeidet har vært omfattende og har tatt mye lengre tid enn først 
beregnet.  
Nå skal alle sakspapirer sendes fylkesmannen som sender alt videre til 
miljøverndepartementet som så skal opprette en settefylkesmann som skal 
se på kommunens behandling av klager, dette for at fylkesmannen er part i 
saken med klage, som i ettertid er trukket tilbake, klagen gjaldt L10 oppstart 
Bjerka. Dette vil ta minimum 3 mnd. så årets sesong påvirkes ikke av dette.  
En del spørsmål om tidspunktene for stenging av løypene, dato er i 
utgangspunktet satt av fylkesmannen, 15. april, med mulighet til forlenging 
til i første omgang 25. april, og eventuelt 5. mai som er siste frist.  
L2 og L7 er de løypene som det er klage på nå, men det er ikke 
fylkesmannen som har klaget på disse. 2 løypene.  
Karl Johan nevnte også at fylkesmannen ikke godtok forslaget om at deler 
av løypene kunne flyttes inntil 50 meter ved behov, snøforhold, sikkerhet og 
lignende. 

Ref: Jan 

 


