ÅRSMØTE ETNEDAL SKILAG
Tirsdag 27. mai 2014, møterom Spåtind kl 19.00

ÅRSMØTE
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Tilstede: Siv Byfuglien, Vidar Lone Lysnes, Karl Nerem, Ingrid Sveen, Syver Thon, Syver
Øistuen.
Ingen merknader.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Annonsert på internettsiden til skilaget, og i avisa Valdres. Innkalling skal sendes ut minst en
måned i forkant, ellers ingen kommentarer til saksliste eller forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Forslag til dirigent: Siv Byfuglien – valgt, forslag til sekretær: Syver Øistuen – valgt, to til å
underskrive protokollen: Karl Nerem og Vidar Lone Lysnes – valgt.
4. Behandle Etnedal skilags årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Siv gjennomgikk årsmeldingen.
Årsmeldingen godkjent, men med tillegg av at Etnedal skilag er representert ved Anne
Saglien i hopp og kombinert komiteen og Anne Flugstad Øistuen i kontrollutvalget i Oppland
skikrets. Anne Saglien er også leder i Oppland for skiforbundets Jenteprosjekt i hopp.
5. Behandle Etnedal skilags regnskap i revidert stand
Karl Nerem gjennomgikk regnskapet. Beholdning ved nyttår var kr 201 019. Underskudd for
driften var på kr. 176 753. Årsaken til underskuddet skyldes bl.a. forskuttering av spillemidler
til skiløyper ved skolen.
Regnskapet ble godkjent.
6. Behandle innkomne forslag og saker
Ingen saker er kommet inn.
7. Fastsette medlemskontigent.
Forslag: familie 300,-, aktiv enkeltmedlemskap 150,-, støttemedlem 100,-. Enstemmig vedtatt

8. Vedta Etnedal skilags budsjett
Forslag: som fjorårets regnskap – enstemmig vedtatt.
9. Behandle Etnedal skilags organisasjonsplan.
Urbergsbakken er nedlagt og det er ikke aktuelt med hoppkomite i framtiden.
Organisasjonsplan fra 2013 som bl.a. fordeler oppgaver på klubbrenn og Jomfruslettfjellet
Rundt videreføres med evt. nødvendige justeringer underveis.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder forslag Siv Byfuglien - valgt, nestleder forslag Syver Thon – valgt
b) styremedlem forslag Syver Thon, Siv Byfuglien – gjenvalg. Ingrid Sveen ønsker å
fratre selv om hun ikke er på valg. Valgkomiteen foreslår Inga Lunde – valgt for ett år.
c) revisor forslag Kari Ødegård – valgt
d) Olav Øverli’s minne forslag Robert Esp – valgt
e) Valdres ski – forslag Syver Thon - valgt
f) valgkomite forslag Inga Thon – valgt. Hun fortsetter også som leder.
g) Synnfjell Arrangement Syver Øistuen sitter som hovedmedlem i styret og Syver
Thon sitter som vara.

Bruflat 27.05.2014

Karl Nerem
sign.

Vidar Lone Lysnes
sign.

