Mylla Løypeforening
Underlag til ekstraordinært årsmøte 4/12-2010
Innledning
Mylla Løypeforening valgte på årsmøtet 2/10-2010 et interimsstyre som har i oppdrag å drifte
foreningen fram til det ekstraordinære årsmøtet, fastsette dato for ett ekstraordinært årsmøte samt
å forberede saker til dette møtet. Dette notatet er interimsstyrets evaluering og vurdering av
foreningens styringsmodell, med tilhørende anbefalte vedtektsendringer.
Mylla Løypeforening
Er en idealistisk løypeforening som jobber for å ytterligere forbedre og kjøre skiløypene i Myllaog Sveaområdet og skaffe tilveie midler til dette formålet. Utbedring av løypenettet organiseres
av løypeforeningens styre og utføres på dugnad. Dette arbeidet gjøres også i tett samarbeid med
grunneierne, hytteeierne, fastboende, Skiforeningen, de lokale idrettslag- og velforeninger og
kommunene ved landbrukskontoret for Hadeland. I tillegg til økonomisk støtte fra de ovennevnte
interessegrupper og bedriftssponsorer legges det årlig ned flere tusen dugnadstimer i arbeidet
med løypene i området.
Historien til Mylla Løypeforening
Høsten 2003 ble det av noen privatpersoner tatt initiativ til å vurdere om noe kunne gjøres for
ytterligere å forbedre løypetilbudet i området rundt og nord for Mylla. På denne bakgrunn ble
Mylla Løypelag dannet høsten 2003. Initiativtagerne var Odd Martinsen, Ivar Formo, Harald
Sjølshagen, Tore Gullen og Jarle Sundelin og dette ble gjort i samarbeid med hytteeierne,
fastboende, Skiforeningen, grunneierne, Svea skilag, Grua vel, Kalvsjø vel, Volla vel og Lunner
kommune. Mylla Løypelag ble senere omdannet og formalisert som Mylla Løypeforening
(MLF).
Hva har vi oppnådd i MLF:
1. Løyper
54 km opparbeidede løyper for løypemaskin
36 km opparbeidede løyper for scooter
Kjører i tillegg noen av Skiforeningens løyper i området
2. Dagens maskiner og utstyr
Scooter type Lynx 2009 modell
Kässbohrer Pisten Bully 100 løypemaskin 2010 modell
Diverse løypeprepareringsutstyr
Diverse sager og annet utstyr til opparbeidelse av løyper
3. Annet
Fra privat lag til Løypeforening med årsmøte, styre og dugnader
Finansiering, ca kr 2,3 millioner (fra oppstarten til juni 2010)
Løype- og føremeldinger på e-mail hver helg i skisesongen
Løypekart og brosjyrer
Hjemmeside, www.mylla-løypeforening.no

Interimsstyrets erfaringer:
Arbeidet er basert på frivillig innsats bortsett fra en liten godtgjørelse til løypekjørerne som
innføres fra sesongen 2010/11. Erfaringen til nå er at styret sammen med ledende løypekjørere er
og må være ”motoren” i arbeidet. Etter en oppbyggingsperiode på ca 7 år er det interimsstyrets
vurdering at det er hensiktsmessig med en omorganisering av Løypeforeningens styringsmodell
for å effektivisere arbeidet.
Interimsstyret er inneforstått med at årsmøtet 2/10-2010 ikke fulgte sittende styrets anbefaling i
denne saken. Interimsstyret forstår det slik at det skyldes at de anbefalte endringene ikke i
tilstrekkelig grad var kommunisert og prosessert i forkant av GF og at forslaget derfor, til dels,
ble misforstått og av den grunn fremsto forvirrende. Det var i saksgangen spesielt uheldig at
styrerepresentantene fra Svea Skilag og Jevnaker IF Skigruppa ikke deltok i den forberedende
saksbehandlingen. Selv om saken i god tid var varslet på forhånd gjennom utsendt saksliste og de
fikk møtereferat i etterkant ble det verken gitt kommentarer eller innspill til saken i forkant av
styremøtet eller til vedtaket i styret som framgikk av møtereferatet.
Akkurat det forholdet at ingen av lagene møtte eller på annen måte ga tilbakemelding/innspill i
denne spesielle saken beskriver nok noe av prioriteringen for å delta i Løypeforeningens arbeid
og å delta i de diskusjonene som går. Det har dessverre vært alt for mange tilfeller der styret har
måttet dobbeltbehandle saker fordi alle ikke har møtt, at enkelte ikke har tatt hensyn til vedtakene
som et ikke fulltallig styre har gjort eller at enkelte ikke har utført de oppgaver som har blitt
fordelt mellom styremedlemmene gjennom referater osv.
Interimsstyret er opptatt av at lokalsamfunnet skal være representert i styringen av Mylla
løypeforening. Det er viktig å ivareta grunneiernes velvilje mht. å stille sine eiendommer til
disposisjon for løypetraseer, og grunneiernes representasjon i styret er udiskutabel. Vi mener
imidlertid at foreningens forankring mot lokalsamfunnet ikke er betinget av at lokale idrettslag,
velforeninger osv. har en egen plass i styret i Mylla løypeforening. Et hovedargument for det er
at idrettslagene vil være bedre tjent med å prioritere sine ressurser mot aktiviteter knyttet til å
drifte sin egen organisasjon framfor å bruke tid på styrearbeid for Mylla løypeforening.
Den lokale representasjonen mener vi kan ivaretas på en langt bedre og mer målrettet måte
gjennom en praktisk samarbeidsmodell med idrettslagene (vedlegg) i tillegg til en kvotert
styreplass til fastboende, på samme måte som det nå er kvoterte plasser til hytteeierne og
grunneiere.. Med et slikt opplegg mener interimsstyret at Løypeforeningen får et effektivt og
representativt styre som på en god måte ivaretar brukerinteressene som grunnlag for bidrag fra
alle dem som har glede av å bruke løypenettet.
Jevnaker IF Skigruppa overtok MLF tidligere løypemaskin i 2008 på gunstige betingelser og har
etter det prioritert drifting av egen maskin i egne løyper. Svea Skilag har også informert styret i
MLF skriftlig om at de ønsker å kjøpe og drifte egen maskin. Det er spesielt knyttet til at de
planlegger et større skileikområde og hyppigere preparering av egne løyper. Sveas interesse har i
det alt vesentlige vært knyttet til kvalitet og frekvens på den kjøringen som er utført i lysløypa,
samt de turløypene som ligger nærmest opp til skihytta. Dette er på ingen måte unaturlig, et
idrettslag vil først og fremst være opptatt av egen aktivitet og egne medlemmers behov. Det er
derfor vi nå legger opp til en samarbeidsmodell med de lokale idrettslagene der løypekvalitet
fokuseres fremfor styrearbeide som også innehar mange andre oppgaver.

Interimsstyrets anbefaling:
Interimsstyret anbefaler på dette grunnlaget å redusere styrets størrelse til 5 personlig valgte
representanter som alle har en konkret rolle ift de oppgavene Løypeforeningen har. Herunder vil
det være en kvotert plass til de fastboende som sammen med den kvoterte plassen til grunneierne
gir lokalbefolkningen totalt 2 representanter som er det samme antallet representanter som
hytteeierne er kvotert med. Den femte og siste representanten velges på fritt grunnlag.
Samtidig formaliseres en samarbeidsmodell som ivaretar relasjonene mot de øvrige
løypeaktørene i området som Skiforeningen og lokale idretts- og velforeninger, herunder Svea
Skilag og Jevnaker IF Skigruppa. En tilsvarende samarbeidsmodell er etablert med MLF største
samarbeidspartner Skiforeningen og har vært velfungerende siden Løypeforeningens oppstart i
2004.
Interimstyret anbefales med dette at Løypeforeningens vedtekter § 5 og § 7 endres slik at
foreningen heretter har et styre som består av 5 personer med følgende roller/oppgaver:
1. Leder
2. Sekretær
3. Kasserer
4. Løypeansvarlig
5. Grunneierkontakt
Styrets sammensetning velges etter følgende modell:
Hytteeiere
– 2 representanter
Grunneiere
– 1 representant
Fastboende
– 1 representant
På fritt grunnlag
– 1 representant
Interimstyrets anbefaling er forelagt Svea Skilag og Jevnaker IF Skigruppa. Svea Skilag har
meldt tilbake at de støtter Interimsstyrets forslag og samarbeidsmodellen. Jevnaker IF skigruppa
har pt forslaget til vurdering.
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Vedlegg
Samarbeidsmodell MLF-Svea Skilag
Utgangspunkt
1. MLF er en frivillig løypeforening som jobber for å gjøre løypene rundt Mylla enda mer
tilgjengelig for liten og stor. MLF har til hensikt å utvikle og preparere løypenettet i MyllaSvea området og disponerer scooter og løypemaskin til løypepreparering i tillegg til verktøy
og utstyr for opparbeidelse og vedlikehold av løypene
2. Svea er en frivillig idrettsforening som organiserer skiidrett i Lunner-Svea. Herunder drifter
foreningen Svea skiarena og disponerer scooter og tilhørende prepareringsutstyr. Svea har
også til hensikt å kjøpe egen prepareringsmaskin for å kjøre egne løyper,noe som vil tilføre
området ekstra prepareringskapasitet
3. MLF og Svea har til hensikt å samarbeide om utvikling og preparering av løypenettet i MyllaSvea området
4. MLF og Svea vil arbeide for at alle organisasjonene som opparbeider og/eller kjører løyper i
området innlemmes i samarbeidet gjennom et eget løypeutvalg el.
Samarbeidmodellen
Svea leier kapasitet fra MLF for maskinkjøring av Sveas løyper (Svea skiarena). Pt
organiseres det gjennom årlig kjøreavtale som er gjeldende for sesongen 2010/11
Svea og MLF vil hvert år innen utgangen av juni inngå avtale for omfang av samarbeide
løypekjøring for påfølgende sesong
Det gjennomføres hvert år to erfarings- og evalueringsmøter mellom Svea og MLF. Her
deltar de to foreningens styrer eller den/de styrene oppnevner sammen med
løypeansvarlige/bas. Møtene gjennomføres hvert år på høsten i forkant av hver sesong (innen
utgangen av oktober) og i løpet av sesongen (innen 15. mars)

