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Styreleder har ordet 
 

Året 2020/2021 (1. juli - 30. juni) 

Det ble sendt søknad om midler til merking av sommerstier i 2019. Den ble innvilget og i 

løpet av sommeren 2020 ble flere stier merket. Blant annet Hilleknuten, Flerehei og 

Stølskvævknuten. 

 

Etter et år med Covid-19, forbud mot å kjøre skispor og alt det som ellers fulgte med 

pandemien, var vi rimelig klar for en god skisesong med mye snø, fint vær og mye folk i 

løypenettet.  

 

Til tross for lite snø, hadde vi mye fint vær gjennom hele sesongen og fikk kjørt løyper fra 

begynnelsen av desember til slutten av april. Det var ekstra gledelig å se at det var mye 

fornøyde folk i løypene, noe som også viste igjen på de frivillige løypebidragene.  

 

Et godt løypenett er viktig både for kommunen, innbyggere, hytteeiere og næringslivet med 

reiselivet i spissen. En stor takk til dere som bidrar økonomisk slik at vi kan gjøre jobben vår. 

I fjor var et spesielt år også når det gjaldt løypebidrag. I 2021 ser vi allerede en positiv 

utvikling, og håper at den vil fortsette for å opprettholde en bærekraftig drift av løypenettet, 

samt utbedringer og vedlikehold av tur- og sykkelstier.  

  

Til slutt en ekstra takk til våre fantastiske løypekjørere som gjør en enorm innsats. De er tidlig 

ute hver dag og kjører spor så langt det lar seg gjøre, og ikke minst takk for alle hyggelige 

tilbakemeldinger. Vi ønsker å ha kvalitet på løypenettet og er også takknemlig for alle 

innspill. 

  

  

  

 

 

  

Styrets leder 

  

  

Stine Haugland 

  

  



 

 

Fakta om skisesongen 2020/2021 
 
Skisesongen 20/21 var en sesong med mye fint vær, men milde perioder innimellom. Det har 

egentlig vært lite snø hele vinteren. Noe som har ført til krevende forhold for løypekjørerne, som 

har lagt ned en betydelig stor innsats i arbeidet.  

 

Snøen kom i starten av desember 2020. Da ble det kjørt med scooter og matte på strekkene 

Nesset- Degdammen, Hønedalen og Flesebekk-Donsen. Det kom ikke mer snø før i slutten av 

desember, da ble det kjørt noen løyper med tråkkemaskin (Hønedalen, Sesilåmitrasèen og 

Flesebekk-Donsen). Etter enda litt mer snø, og kaldt vær, blei løypene kjørt opp fra den 10. 

januar. Det var kaldt og hardt, og såpass lite snø at det var vanskelig å frese og kjøre så mye i 

løypene.   

 

Både Jogledalen og Instestølløypa ble kjørt opp før 1. februar, som er datoen B løypene skal 

kjøres fra. Den 5. februar ble også Kvinen løypen kjørt. Løypen over Ognhedler til Kvinen ble 

kjørt 12. februar. Etter dette var det en del vind, og mildværet førte til overvann her, løypen ble 

derfor bare kjørt på ny to-tre ganger til.  

 

Det var en lang og kald periode med drømmeforhold og trikkeskinner, og mye folk i løypene. 

Videre fikk vi mildvær før vinterferien, noe som reduserte snømengden en del, men sålene var 

fortsatt faste og fine. På slutten av vinterferien var det hardt.  

 

Påsken startet også med regn og tåke, som tærte på snøen igjen. To ganger ble snøbruen inn til 

Kvinen ødelagt, så denne løypen har blitt lite kjørt. Vi har en utfordring i starten av Jogledalen, 

der snøen blåser eller regner bort, så det har vært stopp der også i vinter. Falkedalsløypa ble 

klargjort til påsken, men når finværet kom, var snøbruene tatt også her av mildværet.  

 

Allikevel klarte vi å kjøre de aller fleste løypene i påsken. Det var fine forhold selv om det ble 

flere og flere bare flekker. Det ble også kjørt to helger etter påsken, og Flesebekk-Haugevatn den 

aller siste helga 24 april.  

 

Vi vil takke alle som har kommet med hyggelige meldinger og innspill. Og spesielt tusen takk til 

alle dere som fant fram fakturaen eller vippset ekstra på slutten av sesongen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr.  Navn Start  Slutt Kommentarer 

1 Tjørhom – Nesset 14.01.21 28.03.21  

2 Tjørhom – Flesebekk 11.01.21 03.04.21  

3 Flesebekk – Donsen 05.12.20 04.04.21 Scooter fyrst. Med tråkkemaskin 

frå 28.12.20. Fine forhold  

4 Donsen – Kvinen 05.02.21 31.03.21 Hadde vore kjørt til Haugevatn 

tidligare. 23.02.21 snøbrua 

kollapsa. Kjørt igjen 18 mars. 

Kjører til Haugevatn resten av 

påsken 

5 Fiskebudalen 12.01.21 02.04.21  

6 Nesedalen 12.01.21 05.04.21  

7 Farskvæv 14.01.21 05.04.21  

8 Haugen – Neset 03.12.20 05.04.21 Over brua og opp til fylkesveien 

9 Fåråsen Lett 10.01.21 05.04.21 Scooter og matte 30.12.20 

10 Fåråsen Middels 10.01.21 05.04.21 Scooter og matte 30.12.20 

- Nessetfossen  28.03.21 Opp til fylkesveien 

11 Sinnesvatnet – 

Svartevatn 

  30.01.21, 12.02.21, 17.03.21 

12 Langetjønn – Sinnes 

Skule 

10.01.21 03.04.21 Stoppa med Rubetødnane i påsken 

13 Forsbergløypa 10.01.21  Scooter og matte 01.01.21. 

Langedalen kjørt frå 25.01.21 

-     

15 Storeknutløypa 02.03.21 03.04.21  

16 Haugen – Kvæven 03.12.20 03.04.21 Med matte opp Degdammen. Lite 

snø på slutten 

17 Degløypa 10.01.21 03.04.21 Scooter og matte 01.01.21 

18 Fidjelandsvatnet 10.01.21 27.03.21 Kjørt på isen på det kalde 

19 Sesilåmitrasèen 29.12.20 05.04.21   

20 Hønedalen 03.12.20 05.04.21 Med tråkkemaskin frå 28.12.20.  

21 Hønetjødn 31.12.20 01.04.21  

22 Finnstøllløypa 10.01.21 03.04.21 Sletta med tråkkemaskin 

30.12.20. Ikkje heile 

Finnstøldalen i påsken.  

23 Jogledalen 28.01.21 28.03.21 Mildværet før mildværet øydela.  

15.03.21 kjørt igjen.  

24 Falkedalsløypa 27.03.21 27.03.21 Planert 18 mars 

25 Instestølløypa 28.01.21 28.03.21  

26 Ognhedlar – Kvinen 12.02.21  18.03.21 

27 Nessetfossen  28.03.21 Opp til fylkesveien 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Om Sirdalsløyper SA 
 

Sirdalsløyper SA ble stiftet 17.08.16 og er et selskap med allmennyttig formål som skal 

vedlikeholde og utvikle sommer- vinter- og sykkelløyper i området Fidjeland – Ousdal. 

 

Selskapet har 37 andelseiere pr. 30.06.2021. Det har ikke kommet nye medlemmer eller 

utmeldinger i år. Disse har til sammen tegnet seg for 113 andeler i selskapet. I tillegg har 

andelseierne forpliktet seg til å bidra med årlig medlemskontingent som for 2021 utgjør NOK 

285.820,-.  

 

Sirdalsløyper SA har fast kontorplass på Kvæven Infosenter, sammen med 

Turistinformasjonen og Sirdalsferie AS.   

 

I området Fidjeland – Haugen – Sinnes – Tjørhom – Ousdal administrerer Sirdalsløyper SA et 

flott løypenett på til sammen 105 km med preparerte langrennsløyper, samt vandre og 

turmuligheter. Sti og løypenettet er til stor glede for lokalsamfunnet vårt som består av 4000 

hytter/leiligheter, 600 campingvogner, fastboende, samt dagsturister og andre tilreisende.  

Sirdalsløyper er en samarbeidsarena for de ulike interessentene i området.  

 

Vi utvikler fellesgodene og får mer igjen for hver krone som investeres.  
En felles organisering gjør det lettere å søke om midler til investeringer i løypene og som 

andelseier får du muligheten til å påvirke og ta beslutninger på hvilke tiltak som skal 

prioriteres. 

 

Ved å tegne andel i Sirdalsløyper SA er du med på å: 

 

• Videreutvikle enda bedre løyper for sommer og vinteraktiviteter 

• Skape et godt lokalsamfunn og bedre folkehelse 

• Skape forståelse for natur- og miljøutfordringer.  

 

Sirdal er først og fremst en «hyttekommune» og en del av næringslivet vårt består av bedrifter 

som hører til utenfor kommunen vår, og som pendler inn til Sirdal.  

 

Det som binder oss sammen og gjør oss til reiselivsbedrifter, er det faktum at vi lever av 

mennesker på reise; turister, hyttebefolkning, yrkes-reisende, kurs- og konferansegjester.  

 

Disse reiselivskundene etterspør helhetlige produkter, hvor overnatting, servering, transport 

og opplevelser ofte inngår. Verdien av en bussreise til Sirdal er avhengig av hva slags tilbud 

som finnes, og kundenes betalingsvillighet for en hotellseng avhenger av om det finnes 

skiheis, gode restauranter og et godt løypenett.  

 

I enda større grad er verdien av de enkelte reiselivsproduktene avhengig av ikke- 

kommersielle natur- og kulturgoder i området.  

 

Sti- og løypenettet vårt er en slik fellesgode, som er til glede for kundene våre og som skaper 

attraksjonskraft i markedet. Dersom vi ikke har en fungerende fellesgodemodell for dette og 

ingen vil betale for stier og løyper, vil det heller ikke bli noe tilbud til kundene.  



 

 

 

Dermed svekkes attraksjonskraften i markedet, noe alle i Sirdal taper på – ikke bare de 

kommersielle bedriftene, også hytteeiere, lokalbefolkning, grunneiere og kommunen.  

 

Det er ofte en sterk sammenheng mellom et godt sted å bo og et godt sted å besøke. På de 

mest vellykkede reismål i Norge har det vært en økende erkjennelse av at det en kaller 

kunderettede fellesgoder også er viktig for et godt lokalsamfunn. Det betyr at reiselivet, 

lokalbefolkning og kommunen ofte har felles interesse i at goder blir produsert.  

 

Vi står også overfor store utfordringer i Norge knyttet til livsstil. Vi er for lite i aktivitet, og 

stressende og usunn livsstil gir mange mennesker psykiske problemer. Friluftslivet gir en unik 

kombinasjon av fysisk aktivitet, naturopplevelser, ro, stillhet og gode sosiale arenaer slik at 

hele menneskets helse og trivsel fremmes.  

 

Sett i lys av et folkehelseperspektiv har det vært viktig for oss å få på plass en langsiktig 

modell for fellesgodefinansiering i Sirdal. Sirdal er i dag en arena hvor store areal blir 

benyttet til friluftslivsaktiviteter.  

 

Fellesgoder er normalt kjennetegnet ved et gratispassasjerproblem. Problemet går ut på at når 

en oppgave er utført – et gode er produsert – er det umulig å ekskludere noen fra å bruke det. 

Dermed mangler fellesgodets interessenter insentiver til å finansiere godet.  

 

Vi ser det som veldig viktig å gi rom for hytteboerne/deltidsinnbyggere slik at de kan ta større 

del i lokalsamfunnet og utviklingen. Mange av disse sitter på kompetanse, nettverk og 

ressurser som vil være viktig for å lykkes med en fellesgodemodell for Sirdal.  

 

Vi har med denne måten å organisere oss på skapt en felles møteplass/arena for 

samarbeid mellom ALLE aktørene hvor vi kan jobbe sammen mot felles mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Andelseiere i Sirdalsløyper 
Pr. 30.06.2021 har selskapet 37 andelseiere som har kjøpt 113 andeler à kr. 5000,-: 

Andeler Kategori Navn 

20 Utbygger Sinneshyttå AS 

2 Grunneier Laila Helleberg 

2 Grunneier Tor Sigve Vik 

5 Velforening Furåsen Hytteforening 

2 Næringsliv Sageneset Feriesenter 

7 Grunneier Siri Fidjeland 

1 Idrettslag Stavanger Skiklubb 

1 Grunneier Tore Inge Tjørhom 

2 Utbygger Soleiknuten Eiendom AS + 1 andel fra I-Huset 

2 Næringsliv Sirdalsferie AS 

20 Utbygger Solhytten Eiendom AS 

1 Grunneier Berit Ådneram 

1 Grunneier Sissel Haugen 

1 Grunneier Anders Tjørhom 

1 Grunneier Jøren Ola Ousdal 

1 Velforening Tjørhomfjellet Vel 

3 Velforening Sinneslia Velforening 

1 Næringsliv Tømmermester Roy Hegre 

1 Grunneier Terje Sinnes 

1 Grunneier Åse Bente Sinnes 

2 Velforening Åsen Hytteforening 

3 Velforening Sameiet Kvæven Fjellheim 

1 Grunneier Ousdal Grunneierlag 

2 Grunneier Anita Haugen 

1 Grunneier Knut Sinnes 

1 Næringsliv Haugen AS 

3 Velforening Smådalsåsen Vel 

1 Velforening Kvernbakken Hytteforening 

1 Grunneier John C. Sinnes 

1 Velforening Berli Vel og Veglag 

4 Velforening Velforeningen Solheim Fjellgrend 

10 Velforening Solheimsdalen Vel 

1 Næringsliv Hadland Gard AS 

1 Grunneier Geir Magne Hadland 

1 Næringsliv Modalsli Rør AS 

1 Næringsliv Ski- og SkogsOpplevelser AS, overdratt fra 

Skiopplevelser 

1 Næringsliv Egersund Eiendomsutvikling AS 

3  Utmeldte 

113   



 

 

 

Organisering 
Styret i Sirdalsløyper SA består av representant valgt blant andelseierne i selskapet. Følgende 

styre ble valgt på årsmøtet 2020: 

I sesongen 2020/2021 har styret hatt 5 styremøter, 2 i 2020 og 3 i 2021. Et årsmøte ble hold i 

juni etter tidligere regnskapsår. 

 

 

  

Representerer 

(jmf vedtektene §8.1) 

Styremedlem Velges 

for, år 

Personlig varamedlem Velges 

for, år 

Idrettslag, 

friluftsorganisasjon o.l. 

Stine Haugland 

Stavanger skiklubb 

1 Sverre Serck-Hanssen 2 

Velforening (I) Svein Malde  

Fåråsen 

Hytteforening 

2 Frank Skjæveland 

Fåråsen Hytteforening 

2 

Velforening (II) Karl Johnny Braut 

Sinneslia Velforening 

1 Harald Dyngen 

Sameiet Kvæven Fjellgrend 

1 

Grunneier (I) Siri Fidjeland 

Grunneier Fidjeland 

2 Jøren Ola Ousdal 

Grunneier Ousdal 

2 

Grunneier (II) Anders Tjørhom 

Grunneier Tjørhom 

2 Anita Haugen  

Grunneier Haugen 

2 

Turistnæring Johan Eiane 

Sageneset Feriesenter 

2 Ørjan Ravndal 

Skiopplevelser 

2 

Utbygger (I) Terje Midbrød  

Egersund Eiendom  

2 Tor Inge Larsen  

Egersund Eiendom 

2 

Utbygger (II) Laila Helleberg 

Soleiknuten Eiendom 

1 Tor Sigve Vik 

Sinneshyttå  

1 

Valgkomite     

Velforening Alf Sevild 1   

Grunneier  Jøren Ola Ousdal 1   

Næringsliv  Tor Sigve Vik 2   



 

 

Administrasjon 
 

 

Julie Olsen har vært ansatt som daglig leder fra 15. august 

2018 til 1. januar 2021 i en 50 % stilling. Hun har en 

Bachelorgrad i Friluftsliv fra Høyskolen på Vestlandet, 

Sogndal.   

 

Linda Elise Eikeland har vært ansatt som daglig leder fra 

1. februar 2021 i en 50 % stilling.  

 

Arbeidsoppgaver:  

Økonomi og administrasjon, høringsuttalelser og dialog 

med Sirdal kommune, avtaler og oppfølging løypekjørere, 

grunneieravtaler, dialog med utbyggere, prosjektarbeid 

investeringer i løypene, merking og skilting, drift og 

vedlikehold, løypekart. 

 

 

 

Siri Fidjeland har ansvar for kommunikasjon med 

løypekjørere og informasjon til turistinformasjon og 

brukerne på Facebook.  

 

 

 

 

  



 

 

Løypekjørere sesongen 20/21 
Sirdalsløyper SA inngikk i 2018 en avtale med løypekjørere fram til 30.oktober 21 

 

Entreprenør Totalramme pr. år 

Haugen AS 1.230.500+173.600 

Geir Magne Hadland 561.300 

Totalkostnad løypekjøring 1.965.400 

 

Haugen AS hadde ansvar for: 

Nesedalen, Farskvæv, Haugen- Neset, Fåråsen Lett, Fåråsen Middels, Langetjødn- Sinnes 

Skule, Forsbergløypa, Haugen- Kvæven, Degløypa, Fidjelandsvatnet, Sesilåmitraséen, 

Hønedalen, Hønetjødn, Finnstølløypa, Jogledalen, Falkedalsløypa, Instestølløypa, 

Nessetfossen, Ånghellervatnet, Storeknut 

 

Med påfølgende skuterkjøring, løypekjøring med tråkkemaskin, merking og skilting samt 

rydding.  

 

Geir Magne Hadland hadde ansvar for: 

Tjørhom – Nesset, Tjørhom – Flesebekk – Donsen – Kvinen, Fiskebudalen 

Med påfølgende løypekjøring med tråkkemaskin, merking og skilting samt rydding. 

  



 

 

Prosjekter 
 

Merking og skilting av sommerløyper 
Havsynsknuten, Flerehei, Hilleknuten, Stølskvævknuten ble merket og skiltet høsten 2020.  

 

 

 

 

Drenering og utbedring av løypene våre 
• Drenering ved Hønetjødn. 

• Finnstølløypa.  

• Tjørhom – Nesset, lagt på spon/fliser 

 



 

 

             

Hønetjødn.       Hønetjødn.  

 

                 

Hønetjødn.                  Finnstølløypa. 

 

Nye løyper 
Det er ikke blitt satt noen nye løyper denne sesongen. 

  



 

 

Synliggjøring 

 

Nettside Sirdalsløyper –  http://sirdalsloyper.no/ 

• Oversikt over hva Sirdalsløyper tilbyr av løyper hele året.  

Vinterversjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerversjon 

 

 

 

  

http://sirdalsloyper.no/


 

 

Facebook «Sirdalsløyper» - https://www.facebook.com/sirdalsloyper/ 

- Her finner du oppdateringer på løypestatus. 

 

Nettside Skisporet.no  
- Live løypepreparering med GPS direkte fra tråkkemaskinene 

- Skisporet har egen app for både android og Iphone 🡪 søk: «skisporet» og last ned 

 

 

 

https://www.facebook.com/sirdalsloyper/


 

 

Lister Friluftsråd - http://listerfriluft.no/friluftsaktiviteter/sirdal/ 
- Oversikt over friluftslivsaktiviteter i Sirdal 

 

 

 

 
 

  

http://listerfriluft.no/friluftsaktiviteter/sirdal/


 

 

Økonomi 

Resultatregnskap 2021, 1. halvår og proforma 01.07.20-30.06.21  
 

Regnskap Proforma regnskap (Revidert) Budsjett

Driftsinntekter  1.1.21-30.6.21 1.7.20-30.06.21 2021

Medlemskontingent 270 120             270 120                 320 000                

Tilskudd 755 000             825 936                 1 105 000             

Løypebidrag 1 448 476          1 477 032              1 450 000             

Andre inntekter 6 000                128 070                 160 000                

Sum driftsinntekter 2 479 596        2 701 158            3 035 000           

Driftskostnader

Løypekjøring og utbedring 1 807 066          2 193 492              2 450 000             

Avskriving av driftsmidler og immaterielle eiendeler 6 498                12 995                   

Lønnskostnader 151 645             313 984                 370 000                

Andre kostnader 127722,9 259264,09 215 000                

Sum driftskostnader 2 092 932        2 779 736            3 035 000           

Renteinntekter 2 937                    

Rentekostnad 34                    1 388                    

Årsresultat 386 630             77 029-                   0

  



 

 

Balanse: 

EIENDELER 2021
Web-side 19 492                      

Kundefordringer 176 575                    

Andre fordringer 2) 39 447                      

Bankinnskudd 1 192 942                 

Sum eiendeler 1 428 456           

EGENKAPITAL OG GJELD

Sum egenkapital 3) 1 218 961           

Sum gjeld 4) 209 495              

Sum egenkapital og gjeld 1 428 456           

 

 

NOTER TIL REGNSKAP 
 

1) Sirdal kommune bevilget i SAK 17/21 NOK 600.000 fra løypefondet til tiltak i 

løypene våre. Hele beløpet ble forskuddsbetalt. 

 

2017 – mottatt tilskudd NOK 300.000  

2018 – mottatt tilskudd NOK 300.000 

 

 

Sirdal kommune bevilget i SAK 54/19 NOK 400.000, derav 300.000 til utbedring 

av løypenett og 100.000 til skilt og merking. Vi har brukt 

 

2019 – mottatt tilskudd NOK 50.000. 

2021 – mottatt tilskudd NOK 70.936 

 

Overført til budsjett 2021 NOK 279.064, der NOK 179.064 til utbedringer i 

løypenettet og NOK 100.000 til skilting og merking.  

 

Disse sakene er pr nå avsluttet og det er ikke noe igjen å hente på disse 

bevilgingene.  

 

2) Beløpet gjelder blant annet periodisering av kontorleie og forsikring.  

 

3) 37 andelseiere har kjøpt 113 andeler à kr. 5.000 = NOK 565.000 i andelskapital. 

 

4) Herav NOK 100.00 til utbedringer av Forsbergløypen og arbeidsgiveravgift 

ferielønn NOK 1.345 og feriepenger NOK 12.691.  



 

 

Handlingsplan 21/22 
 

 Tiltak Kostnad 

1 5 km i Fåråsen – legge rør og grøfting av myr 40.000 

2 Legge ned rør i Sesilåmitrase, evnt grøfte 35.000 

3 Utbedre Lange Bakken – grøfte og planere 37.488 

4 Flytte steiner, vurdere ny trase over bakkane ved Instestøl 20.000 

5 Donsen-Sandtjønn – drenering og planering  40.000 

6 Jagosberget (Fidjeland)- fjerne steiner og kvister 25.000 

7 Langedalen – Forsbergløypa 100.000 

8 Degodden – bru/røyr ved Degodden 29.064 

9 Merking og skilting 100.000 

10 Tjørhom-Sletten- drenering 25.000 

11 Storeknutløypa- legge ned rør, fjerne stein 25.000 

12 Kalveløa-Brende Myrane- graving, fjerne stein 10.000 

13 Bakke i Brende Myrane, utbedre evt. legge om 100.000 

14 Nederst i Fåråsen, drenering 10.000 

   

 SUM 571.552 

 

  



 

 

Budsjett 21/22 
 

 

 

 

 

Forutsetninger i budsjett 2022: 

• Frivillig løypebidrag økes fra 650,- til 800,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinntekter Budsjett 

2022 

Medlemskontingent  350.000 

Frivillig løypebidrag 1.700.000 

Tilskudd Sirdal kommune, løypekjøring 755.000 

Tilskudd Sirdal kommune, utbedringer av 

løypene  

471.552 

Tilskudd Sirdalsutvalget, utbedring 

Forsbergløypa 

100.000 

Sponsorinntekter, annonser 135.000 

Andre inntekter 50.000 

Sum driftsinntekter       3.561.552 

  

Driftskostnader  

Løypekjøring 2.310.000 

Utbedringer av løypene 571.552 

Kontorleie 50.000 

Leie av GPS 45.000 

Innleid personell/lønnskostnader 400.000 

Kontorkostander, regnskapshonorar 230.000 

Sum driftskostnader 3.606.552 

  

Årsresultat  -45.000 



 

 

Vedtekter 
V E D T E K T E R 

for 

Sirdalsløyper SA 

 

 

§ 1 

Foretaket 
Sirdalsløyper SA, er et samvirkeforetak med begrenset deltakeransvar.  

Medlemmer i foretaket kan være: 

● Foretak med hele eller deler av sin virksomhet innen turistnæringen i Sirdal  

● Grunneiere og grunneierlag 

● Utbyggere 

● Sirdal kommune 

● Velforeninger, veilag og tilsvarende organisasjoner for hytteeiere 

● Idrettslag, friluftsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner 

 

Medlemskap kan bare tildeles de som har tilknytning til området Fidjeland – Ousdal, og som 

kan få sine interesser ivaretatt av foretaket.  

Definisjoner:  

Område Fidjeland – Ousdal: Gnr. 3,5,6,7,8,9,10,11,13,19,20 og 21. 

Grunneiere: Eiere av eiendommer over 50 daa 

Velforeninger og veilag: Velforeninger og veilag som er registrert i Brønnøysundregistrene. 

 

 

§ 2 

Foretakets forretningskontor 
Foretaket har sitt forretningskontor i Sirdal kommune. 

 

 

§ 3 

Formål 
● Foretaket har ikke erverv til formål.  

● Foretaket skal ivareta medlemmenes og allmenhetens interesser ved å: 

o vedlikeholde og utvikle fellesgoder som langrennsløyper, stier, tur- og 

sykkelveier, samt å eie og drive anlegg til bruk for rekreasjon, idretts- og 



 

 

fritidsaktiviteter i området. Dette omfatter også informasjonstiltak som skilting, 

utarbeiding av kart mv. 

o legge til rette for å utvikle et godt aktivitetstilbud. 

o samarbeide med tilstøtende områder og aktører når dette er nødvendig eller 

hensiktsmessig.  

o være høringsinstans i offentlig saksbehandling som har med Fidjeland – 

Ousdal -området å gjøre.  

 

 

 

§ 4 

Medlemskap og medlemskontingent 
Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad. Medlemskap forutsetter kjøp av en 

medlemsandel pålydende kr. 5.000,-. Foretak og virksomheter med samme eierskap kan kjøpe 

flere andeler, men kan maksimalt representere 15 % av stemmene på årsmøtet. En 

sammenslutning har samme eierskap hvis samme eier direkte eller indirekte innehar mer enn 

50 % av stemmene i sammenslutningen.  

Alle medlemmene skal betale en årlig medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet. 

Årsmøte kan fastsette at medlemskontingenten skal være forskjellig for de ulike grupper av 

medlemmer. Ved utmelding skal kontingenten betales fullt ut i utmeldingsåret.  

Dersom et medlem ikke betaler medlemskontingent to år på rad, kan styret ekskludere 

vedkommende fra foretaket etter reglene i samvirkeloven § 23 og vedtektene § 14. 

 

 

§ 5 

Andelskapital 
Hvert medlem skal tegne minst én andel på kr 5.000,-. Styret fører protokoll over medlemmer 

og andeler etter samvirkeloven § 18.  

Andelene skal ikke forrentes. 

 

 

§ 6 

Anvendelse av årsoverskudd 
Årsoverskudd skal i sin helhet benyttes til foretakets videre virksomhet.Årsoverskudd kan 

ikke deles ut til medlemmene som etterbetaling eller på annen måte.  

 

 

§ 7 

Medlemmenes rettigheter og plikter 
Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Medlemmene plikter å følge vedtektene, 

beslutninger av foretakets organer og retningslinjer for driften av foretaket. 



 

 

 

 

§ 8 

Foretakets organer og myndighetsområder 
1. Styre 

Foretaket ledes av et styre. Foretakets firma tegnes av styremedlemmene i fellesskap eller 

av lederen og ytterligere ett styremedlem. Årsmøtet velger styremedlemmene blant 

foretakets medlemmer. Styret skal bestå av én leder og minimum 5 og maksimum 9 

styremedlemmer med personlige varamedlemmer.  

 

Styret skal settes sammen på følgende måte: 

● To styremedlemmer fra turistnæringen i Fidjeland - Ousdal-området, hvorav 1 

representant fra Sirdalsferie AS. 

● To styremedlemmer fra grunneierlagene og grunneierne. 

● To styremedlemmer fra utbyggerselskapene. 

● To styremedlemmer fra velforeninger, veilag eller tilsvarende (hytteeiere) 

● Ett styremedlem fra Sirdal kommune.  

● Ett styremedlem fra idrettslag, friluftsorganisasjoner eller tilsvarende  

 

I den utstrekning det ikke er medlemmer fra en eller flere av de nevnte grupperingene i 

foretaket, skal årsmøtet ta stilling til om antall styremedlemmer skal reduseres eller om de 

aktuelle styreplassene skal fordeles på de øvrige grupperingene.  

 

Styrets leder velges særskilt og har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

Valgperioden er ett år for styreleder og to år for styremedlemmer, samt personlige 

varamedlemmer.  

Styret har ansvar for forvaltningen av foretaket, og skal sørge for en forsvarlig 

organisering av virksomheten. Styret forbereder årsmøtet og forbereder andre 

medlemsmøter etter behov. Styret fører protokoll fra sine møter, jf. samvirkeloven § 91.  

Det skal velges en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Valgkomitèen velges for 2 

år.   

Styret kan meddele prokura.  

2. Årsmøte 

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted senest i desember. Forslag 

til årsmøtet må foreligge 4 uker før årsmøtet, og papirene til årsmøtet skal foreligge innen 

to uker før årsmøtet; se likevel samvirkeloven § 47.  

Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmene, med 

mindre noe annet følger av vedtektene eller samvirkeloven. 



 

 

Hvert medlem har kun én stemme selv om vedkommende har flere andeler. Det er 

anledning til å møte med inntil én fullmakt og stemme for denne. Det må i tilfelle 

foreligge datert og underskrevet fullmakt som bare gjelder for dette årsmøtet.  

Hver medlemstype etter § 1 andre ledd kan stemme for maksimalt 30 % av stemmene, og 

medlemmer med samme eierskap etter § 4 første ledd kan stemme for maksimalt 15 % av 

stemmene.  

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

b) Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. 

c) Styrets årsberetning. 

d) Regnskap og budsjett. 

e) Fastsetting av arbeidsplan for kommende år. 

f) Fastsettelse av medlemskontingent 

g) Andre innkomne saker.  

h) Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomitè. 

i) Valg av styreleder. 

j) Andre valg ifølge instruks m.m. 

 

3. Ekstraordinært årsmøte 

Når minst 1/10 av medlemmene eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært 

årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist. Innkallingen skal inneholde 

sakspapirer til de saker som ønskes behandlet.  

 

 

§ 9 

Daglig ledelse 
Styret kan tilsette daglig leder eller leie denne tjenesten av andre. Vedkommende skal forestå 

den daglige ledelsen innenfor de retningslinjer og pålegg som styret gir.  

Ved leie av denne tjenesten skal Sirdalsferie AS ha førsteprioritet, dersom selskapet har 

ressurser og kompetanse tilgjengelig, samt kan tilby markedsmessige betingelser.  

 

 

§ 10 

Overdragelse av medlemskap og andeler 
Medlemskap og tilhørende andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg i.  

Medlemskap og tilhørende andeler som ligger til fast eiendom, kan likevel overdras sammen 

med den faste eiendommen.  

 



 

 

 

§ 11 

Utmelding 
Et medlem kan si opp sitt medlemskap med 3 måneders skriftlig varsel.  

Ved opphør av medlemskap skal andelene ikke tilbakebetales.  

 

 

§ 12. 

Finansiering 
Driften av foretaket finansieres slik: 

● Innbetaling av medlemsandeler 

● Medlemskontingent 

● Årlig frivillig bidrag fra fritidsboere, fastboende, dagsturister og næringsliv til 

fellestiltak 

● Forvaltning av midler fra utbyggingsavtaler i samråd med Sirdal kommune 

● Gaver, sponsormidler o.l.  

● Tilskudd fra offentlige instanser 

 

 

 

§ 13. 

Vedtektsendring 
Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i 

innkallingen. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av avgitte stemmer med mindre 

samvirkeloven stiller strengere flertallskrav. 

Bestemmelsene i vedtektene § 3, § 8 (2) første kulepunkt og § 9 kan bare endres med 

tilslutning fra 4/5 flertall av avgitte stemmer.  

Bestemmelsene i vedtektene § 6, § 11 andre ledd og § 16 (2) kan bare endres med tilslutning 

fra alle avgitte stemmer.  

 

 

§ 14. 

Sanksjoner 
Styret kan ved skriftlig påbud ekskludere et medlem dersom vedkommende krenket foretaket 

ved vesentlig mislighold, eller når tungtveiende grunner for øvrig tilsier ekskludering, jf. 

samvirkeloven § 23. 

Ekskludering fritar ikke for plikten til å betale medlemskontingent det året ekskluderingen 

finner sted. 

 



 

 

 

§ 15. 

Revisjon og regnskapsføring 
Det skal føres regnskap for foretaket i henhold til regnskapslovens bestemmelser.  

Regnskapsåret skal være 1. juli – 30. juni.  

Regnskapet skal revideres av registrert revisor dersom foretaket er revisjonspliktig etter 

revisorloven.  

 

§ 16. 

Oppløsning av foretaket 
Forslag om oppløsning av foretaket må fremsettes minst én måned før innkalling til årsmøtet. 

Vedtak om oppløsning av foretaket krever minst 4/5 flertall på ordinært årsmøte, med minst 

2/3 av medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på ekstraordinært årsmøte. 

Forslaget kan da vedtas med 4/5 flertall selv om det er færre enn 2/3 av medlemmene til stede.  

Ved oppløsning av foretaket skal alle foretakets forpliktelser betales. Deretter skal foretakets 

midler anvendes til friluftsformål i Sirdal kommune. 

Vedtatt på stiftingsmøte dato: 17.08.2016 

Med tilhørende endringer fra ekstraordinær årsmøte: 27.10.2021 

 

 

 


