ÅRSMØTE

ETNEDAL SKILAG
Tirsdag 28. mai 2013
kommunestyresalen kl 19.00
Før årsmøtet ble Knut Juven’s vandrepokal overrekt Gina Flugstad Øistuen for prestasjoner i skisporet sist
vinter av Sigrun og Kåre Espeseth.

ÅRSMØTE
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Tilstede: Bjørn Nermoen, Siv Byfuglien, Karl Nerem, Ingrid Sveen, Syver Thon, Syver Øistuen.
Ingen merknader.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Annonsert på internettsiden til skilaget, i utsendt invitasjon i uke 18 til skiavslutning og påminnelse på
facebook. Det har ikke vært annonsert i avisa. 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: Bjørn Nermoen og Syver Thon – valgt.
4. Behandle Etnedal skilags årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Ingrid gjennomgikk årsmeldingen.
Årsmeldingen godkjent, men med merknader om at det skal lages en oversikt over gode langrenns
plasseringer for våre løpere som har deltatt utenfor bygda. Det presiseres også at vi har fått tilsagn og ikke
fått utbetalt halvparten av omsøkt spillemiddelbeløp. Synnfjell Arrangemnet?
5. Behandle Etnedal skilags regnskap i revidert stand
Karl Nerem gjennomgikk regnskapet. Beholdning ved nyttår var kr 392.669. Underskudd for driften var på
kr 14 492. Årsaken til underskuddet skyldes bl.a. forskuttering av spillemidler til lysløypeutvidelsen i
Granumsbygda. Årsmøtet kommenterte at vi bør få mer balanse i klubbrennregnskapet ved å heve
startkontingenten til kr 30.
Regnskapet ble godkjent.
6. Behandle innkomne forslag og saker
Det er søkt om spillemidler til ny lysløypa ved skolen. Søknaden er delt i to – en i løypepreparering og en til
belysning - og er sendt inn som et nærmiljøanlegg. Kommunen har bevilget penger tilsvarende 1/3 av
kostnadene. Skilaget har ikke formelt vedtatt at vi skal gå for utbygging med bakgrunn i at finansieringen
har vært uklar. I og med kommunen er positiv og at det er tildelt spillemidler for halvparten av det som er
omsøkt, er årsmøtet positiv til at skilaget fortsetter arbeidet med ny lysløype ved skolen.
7. Fastsette medlemskontigent.
Forslag: familie 300,-, aktiv enkeltmedlemskap 150,-, støttemedlem 100,-. Øke startkontingenten på
klubbrenn til kr 30. Enstemmig vedtatt

8. Vedta Etnedal skilags budsjett
Forslag: som fjorårets regnskap med reduksjon for ca 100 000 for utgifter lysløype Granumsbygda og
inntekter fra Etnedalsdagene – enstemmig.
9. Behandle Etnedal Skilags organisasjonsplan.
Må sette opp en organisasjonsplan som bl.a. fordeler oppgaver på klubbrenn. Dette skal skje i forbindelse
med første styremøte til høsten.
Jomfruslettfjellet rundt er tredve år til neste år og det må startes et arbeid i løpet av høsten for å forberede
dette. En organisasjonskomite må plass.
10.Foreta følgende valg:
Valgkomiteen har forespurt 14 stk. om ledervervet, men ingen har dessverre sagt seg villige.
a) Leder forslag styret konstituerer seg selv på styremøte - vedtatt, nestleder forslag
Syver Thon – valgt
b) Styremedlem Bjørn Nermoen trekker seg. Forslag på nytt medlem er Vidar Lone Lysnes – valgt.
Syver Øistuen – gjenvalg.
c) Revisor forslag Kari Ødegård – valgt
d) Skilagets representant til Olav Øverli’s minne – Liv Gjertrud Telstø – valgt
e) Skilagets representant til Valdres Ski – forslag Syver Thon - valgt
f) Valgkomite. Forslag leder Inga Thon – ikke på valg, forslag medlem Monica Månum Esp – valgt
g) Skilagets representant til Synnfjell Arrangement. Syver Øistuen sitter som hovedmedlem i styret og
Syver Thon sitter som vara.
Note. Siv Byfuglien kaller inn til første styremøte i månedsskifte august/september.
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