ÅRSMØTE ETNEDAL SKILAG
Tirsdag 1. juni 2010, Bruflat kafe kl 18.00

1. Godkjenne de stemmeberettige.
Tilstede: Geir Steinar Loeng, Alice Lunde Nermoen, Bjørn Nermoen, Siv Byfuglien, Karl
Nerem, Hege Lundstein, Ingrid Sveen, Syver Øistuen.
Ingen merknader.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Annonsert i Valdres og på internettsiden til skilaget. Ingen kommentarer til innkalling,
saksliste eller forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Forslag til dirigent: Ingrid Sveen – valgt, forslag til sekretær: Syver Øistuen – valgt, to til å
underskrive protokollen: Allice og Bjørn Nermoen – valgt.
4. Behandle Etnedal skilags årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Ingrid gjennomgikk årsmeldingen.
Geir Steinar benyttet anledningen og takket for støtten han har fått fra skilaget.
Noen rettinger ble gjort i årsmeldingen, som deretter ble godkjent av årsmøtet.
5. Behandle Etnedal skilags regnskap i revidert stand
Karl Nerem gjennomgikk regnskapet. Beholdning ved nyttår var kr 436 277,80 og kr
397 252,40 på bankkonto. Etnedalsdagene 2009 var hovedårsaken til økningen på bankkonto.
Ønskelig at det tas opp med Erik Willy Juven om penger avsatt til lysløypeforelengelse fra
skolen og til Bruflat kan føres inn i regnskapet for skilaget uten at det blir en spesifisert post i
regnskapet.
Regnskapet ble godkjent.

6. Behandle innkomne forslag og saker
Forslag om å melde Etnedal skilag inn i Norges sykkelforbund. Bakgrunn for forslaget er at
det er muligheter for å arrangere sykkelritt i Synnfjellet.
Årsmøtet er enstemmig for at Etnedal skilag søker om opptak i Norges sykkelforbund.
Syver orienterte om lysløypeprosjektet. Ønskelig at det settes ned en anleggskomite. Syver tar
hovedansvaret for å koordinere dugnaden.

7. Fastsette medlemskontigent.
Forslag: uforandret – enstemmig
8. Vedta Etnedal skilags budsjett
Forslag: som fjorårets regnskap - enstemmig
9. Behandle Etnedal skilags organisasjonsplan.
Planen blir som den er bekjentgjort i terminlista, men evt. med utskifting på noen navn.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder forslag Ingrid Sveen - valgt
b) 3 styremedlemmer Siv Byfuglien – valgt, Hege Lundstein – tar ikke gjenvalg,
forslag Syver Thon – valgt,
c) revisor Kari Ødegård - valgt
d) valgkomite Inga Thon - valgt
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