ÅRSMØTE ETNEDAL SKILAG
Tirsdag 31. mai 2011, Bruflat kafe kl 18.00

1. Godkjenne de stemmeberettige.
Tilstede: Bjørn Nermoen, Siv Byfuglien, Karl Nerem, Ingrid Sveen, Syver Thon, Syver Øistuen.
Ingen merknader.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Annonsert i Valdres og på internettsiden til skilaget. For sent utsendt innkalling, men ellers 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: Syver Thon og Bjørn Nermoen – valgt.
4. Behandle Etnedal Skilags årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Ingrid gjennomgikk årsmeldingen.
Årsmeldingen godkjent med merknad om at det var kun 3 lag som deltok i Valdresmesterskapet på
ski.
5. Behandle Etnedal Skilags regnskap i revidert stand
Karl Nerem gjennomgikk regnskapet. Beholdning ved nyttår var kr 458 211. Overskudd for driften var
på kr. 21 934.
Regnskapet ble godkjent.
6. Behandle innkomne forslag og saker
Urbergsbakken: Forespørsel fra Bagn IL om at de kan få kjøpt heisanlegg og deler av lysanlegget.
Ingrid har undersøkt om muligheten til å avvikle anlegget før 40 år er gått. Har fått til svar at dette
antakelig er en formalitet, men at det må søkes departementet.
Årsmøtet går inn for å beholde lys slik at evt. K15 og K36 kan benyttes i framtiden. Heisen og de
øvrige deler av lysanlegget kan selges hvis departementet kan godkjenne dette. I samarbeid med
kjøper avtales en riktig pris for anlegget.
Årsmøtet ønsker å beholde muligheten for å bruke alle bakkene, slik at leiepris til grunneier utbetales
som tidligere.
Rehabilitere lysløype ved skolen: Det har kommet innspill fra Syver Thon om å etablere en ny
lysløype ved skolen. Kommunen har laget et utkast til en trasé nordover fra skolen. Diskusjon rundt
bruk av lysløype i Granheimsbygda og evt. ved skolen. Synspunkter på at lysløype ved skolen bør bli
hovedløypa med mulighet for å arrangere kretsrenn. Vil fortsatt være mulig å benytte lysløypa i
Granumsbygda til klubbrenn. Mye aktivitet foregår ved skolen og det er viktig for skolen at det er et
løypetilbud der. Prosessen med å få spillemidler kan ta tid. Kommunen har vist vilje til å legge til rette
for skilaget ved skolen. Årsmøtet mener derfor at skilaget i samarbeid med kommunen vurderer nytt
løypeforslag og lager en prosjektplan som legges fram for kommunen til høsten.
7. Fastsette medlemskontigent.
Forslag: familie 300,‐(200,‐), aktiv enkeltmedlemskap 150,‐ , støttemedlem 100,‐(100,‐). (gammel
kontingent i parentes). Kutter ut aktiv voksen og barn. Enstemmig vedtatt

8. Vedta Etnedal Skilags budsjett
Forslag: som fjorårets regnskap pluss kr 400 i godtgjørelse til revisor – 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 Syver Øistuen – valgt, Bjørn Nermoen – valgt. Karl Nerem ønsker ikke å
sitte i styret, men tar fortsatt jobben som kasserer. Loven tillater dette.
c) revisor Kari Ødegård – valgt
d) Olav Øverli’s minne – Liv Gjertrud Telstø ‐ valgt
e) valgkomite Inga Thon – valgt, Aud Norunn Lie ‐ gjenvalg
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