
VEDTEKTER 
FOR 

AURDAL OG KRUK LØYPELAG 
 

§ 1 
Foreningens navn er Aurdal og Kruk løypelag 

 
§ 2 

Foreningen drives i Nord-Aurdal kommune, med adresse 2910 Aurdal 
 

§ 3 
Foreningens primære formål er opparbeidelse og drift av langrennsløyper og turstier, i området 
Fjellsbygda - Aurdalsåsen - Kruk. Dette skal sikre at lokalbefolkning, hyttebefolkning og turister 
får et best mulig tur- og løypetilbud i området. 

 
§ 4 

Foreningen er åpen for alle som er interessert i å medvirke til å oppfylle foreningens formål. 
Innmelding kan skje gjennom hele året. Medlemskap er inndelt i to kategorier, basert på 
medlemmenes plikt til å betale kontingent: 
 

1. Med hovedmedlemmer forstås turistbedrifter og hyttevelforeninger inkludert ”vegstyrer” i 
området, jfr § 3, som består av minimum 10 medlemmer som har betalt bidrag lik den til 
en hver tid gjeldende medlemskontingenten multiplisert med 10. 

 
2. Med støttemedlemmer forstås hytteeiere, bedrifter og privatpersoner som bidrar med en 

årlig fastsatt medlemskontingent. 
 
Medlemmene betaler en årlig medlemskontingent som fastsettes på årsmøtet. Kontingenten til 
turistbedriftene bestemmes etter forhandlinger med det øvrige styret. Det er anledning til å bidra med 
mer enn den fastsatte kontingenten. Foreningen skal holde oppdaterte medlemslister med 
medlemsstatus og kontingent- opplysninger. 
 
I tillegg kan foreningen motta løypebidrag/sponsormidler fra bidragsytere/bedrifter som ikke 
defineres som medlemmer. 

 
§ 5 

Foreningen finansieres gjennom medlemskontingenter, frivillige bidrag og tilskudd fra 
destinasjonsselskap og eventuell offentlig virksomhet. Styret kan vedta opptak av banklån. 

 
§ 6 

Foreningen skal ha et styre bestående av 7 medlemmer. Av disse velges 2 representanter fra 
turistbedriftene og 4 representanter blant de øvrige hovedmedlemmene, samt 1 representant fra 
støttemedlemmene. Dersom det ikke stilles kandidat fra støttemedlemmene kan denne velges 
blant hovedmedlemmene. Fra hovedmedlemmene skal det velges 1 representant fra Etnedalsiden, 
1 fra området Pilset/Kruk og 2 fra Aurdalsåsen. I tillegg skal et styremedlem være fra 
organisasjonen til Valdresmarsjen. Styremedlemmene velges for 2 år om gangen, fortrinnsvis slik 
at ikke mer enn 2 medlemmer fra hver medlemskategori byttes ut om gangen. Styremedlemmene 
kan gjenvelges. 

 
Det velges 3 vararepresentanter, en fra turistbedriftene og 2 fra de øvrige medlemmer. 
Varamedlemmene har alminnelig møterett i styret, men har bare stemmerett i styret når de møter 
på vegne av et fraværende medlem. 
 
Styrets leder skal velges av årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 i styret er til stede. Ved beslutninger i styret gjelder 
alminnelig stemmeflertall. Ved eventuell stemmelikhet, skal styreleder ha dobbelstemme. 



 
§ 7 

Forvaltningen av foreningens anliggende hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende 
organisering av foreningens virksomhet, slik at den kan drives i henhold til formålet. Styret 
representerer foreningen utad. Styrets leder og ett styremedlem innehar sammen foreningens 
signatur. Styret kan meddele prokura. 

 
§ 8 

Foreningen skal ha en revisor utpekt av styret. 
 

§ 9 
Ordinært årsmøtet skal holdes innen utgangen av desember måned hvert år. 
 
Regnskapsåret for foreningen løper fra 1. oktober til 30. september påfølgende år, fordi 
foreningens virkeområde er sesong betont. 
 
Alle hovedmedlemmer som nevnt under § 4 har stemmerett på årsmøtet, en stemme pr 
hovedmedlem. Stemme kan avgis ved fremmøte eller ved skriftlig fullmakt. 
 
Vedtak fattes ved alminnelig stemmeflertall. Endringer av vedtekter, omdanning eller oppløsning 
av foreningen kan bare skje etter innstilling fra styret og med 2/3 flertall på årsmøtet. 
 
Foreningens midler skal ikke utdeles eller på annen måte tilføres foreningens medlemmer. Ved 
opphør av foreningen skal foreningens eiendeler og midler tilfalle et liknende formål, utpekt av 
Valdres Destinasjon. 

 
§ 10 

Innkalling til ordinært årsmøte, med dagsorden, skal sendes ut elektronisk til alle som ber om det, 
etter kunngjøring med minst 14 dagers varsel på løypelagets nettside og på email til vel og 
veiforeninger. 
 
Årsmøte skal: 
 

1. Godkjenne innkalling og saksliste 
2. Godkjenne fullmakter 
3. Behandle årsmelding 
4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av foreningens 

midler eller dekning av underskudd. 
5. Foreta valg av styre og revisor 
6. Fastsette medlemskontingent. 

 
§ 11 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom revisor, styre eller medlemmer som representerer 
minst 50 % av innbetalt medlemskontingent krever dette. Innkalling skjer etter samme regler som 
ved ordinært årsmøte. Kun saker nevnt i innkallingen kan behandles. 

 
§ 12 

Tvist som ikke kan løses i minnelighet og som ikke omfattes av vedtektene, skal løses etter 
prinsipp om voldgift. Hver av de tvistende partene oppnevner en representant. Representantene 
oppnevner en habil leder av voldgiften. Dersom det i voldgiften er stemmelikhet, har lederen 
dobbeltstemme. Resultatet av voldgiften kan ikke påklages. 
 
 

 
Disse vedtektene med endringer er sist vedtatt av foreningens årsmøte 30.12.2011	  


