Skatval skilag – Hovedstyret
http://www.skatvalskilag.no
Møtereferat:
Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:

Årsmøte 2017
23. januar 2017, kl 19-21.50
Skihytta, Klempen skianlegg
Se vedlegg 2

Saksliste
1. Velkommen
a) Els ønsket velkommen. Se vedlegg 1 for sakslisten
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
a) 20 stemmeberettigede møtte, se vedlegg 2 – Deltagere årsmøte 23.01.17.
Godkjenne innkalling og saksliste
b) Godkjent. Annonsert på hjemmesiden, oppslag på Prix/Landbrukslaget og diverse
mailpåminnelser. Valgt bort annonse i avisa. Saksliste lagt ut på nettet.
3. Velge møteleder, referent og to underskrivere
a) Møteleder: Ståle Kvernrød
b) Referent: Bjørg Helland Daling
c) Underskrivere: Espen Klefsåsvold og Inge Auran
4. Gjennomgang av årsmeldinger
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Skiskyting, se vedlegg 3.
Hopp, se vedlegg 4
Langrenn, se vedlegg 5.
Trim, se vedlegg 6.
Idrettsskole/Allidrett. Idrettsskole, se vedlegg 7.
Styret, se vedlegg 8.
Kommentar fra leder om glemte opplysninger i styret sin årsmelding: Vi har fått
internettforbindelse i skihytta. Skigang 2016 ble delt ut rett før jul. Stor takk til
Svein-Olaf Linset for god hjelp til redigering.

Innspill til styret sin årsmelding:
Utfordringer framover? Hvordan vil laget jobbe videre med utfordringer som rekruttering? Kort
diskusjon der mange tror nøkkelen er idrettsskolen og få tak i barna så tidlig som mulig.
Medlemskontingent: Hvordan fungerer dette nå? Medlemmene blir nå registrert via Klubbadmin
og det sendes ut faktura her i fra. Omlegging fra «å gå på døra» til klubbadmin er utfordrende for
å klare og holde på medlemmene. Tidligere hadde skilaget mange støttemedlemmer som vi nå
har mistet. Ny ordning fra 2017 gjør at vi kan sende ut giro til de vi mangler e-postadresser på for
å nå flere medlemmer.
Hva gjør du om du ønsker å bli medlem: Gå inn på skilaget sine hjemmesider og gå inn på fanen
«Bli medlem». Denne bør bli en egen og lett tilgjengelig fane.

Hovedsponsorer: Aasen & Five, Gjensidige Stjørdal brannkasse, NTE og Hegra sparebank
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Kioskkomite, Svartkamhytta, løypekjørere og allidrett har også skrevet årsrapport,
men disse ble ikke lest opp. (se vedlegg 9, 10, 11 og 12)
Alle årsmeldinger enstemmig vedtatt av årsmøtet.
5. Gjennomgang av regnskapet av Gunn
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Kasserer har ansvar for medlemssystem
Skatval regnskapskontor fører regnskapet
Leder har vært flink til å søke midler til klubben, en viktig inntektspost for skilaget
Se vedlegg 13 for resultatregnskapet og vedlegg 14 for balansen. Regnskapet er fra
01.01.16 til 31.12.16 første år vi følger kalenderåret.
Skilaget har bl.a. investert i betalingssystemet iZettle. Også kjøpt oss inn i
tidtakersystem.
Avskrivninger anleggsmidler på kr 104.610. 3 områder ferdig nedskrevet. Skitrekket
(heisanlegg), Skjeldalfres og kundefordringer. Tilskuddene er brukt til avskrivning.
Overskudd på kr 64.241,-. Overskudd kr 126.786 korrigert for aktivering i 2016.
Salg Svartkamhytta ca kr 27.000.

i) Kommentar til balansen: Skjelstadfresen, skitrekket og kundefordringer
balanseført. Vi ønsker synliggjøring av eiendelene våre. Om vi setter disse med 1 kr
i balansen vil de ikke forsvinner fra balansen.
j) Revisjonsberetning: Regnskapet er revidert og funnet i orden den 16. januar 2017,
se vedlegg 15.
Regnskap for jan-des 2016 og balanse enstemmig godkjent av årsmøtet.
6. Infosaker/Innkomne saker
a) Rehabilitering av skihytta i Klempen
Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt på årsmøte 31.03.16:
Årsmøte vil at styret jobber videre med alternativ 3 og kommer tilbake med mer
detaljer og flere tilbud før noe mer blir vedtatt. Mulighet for å legge inn mer
dugnad og eventuelt ta det trinnvis med flytting av kjøkken først og eventuelt
påbygg senere.
Alternativ 3: Utbygg mot garasjen for nytt kjøkken, ++ se prisoverslag fra PrimaHus
(Vedlegg 12), ca 0,5 mill.
Styret har i løpet av året jobbet videre med planen om å bygge ut skihytta.
Ny informasjon:
Gunnar Skjervold kan ta på seg ansvar for dette utbygget om vi bestemmer oss for
å gå videre med utbygging. Skilaget har ikke søkt kommunen eller avklart med
grunneier enda.
Els presenterte vår nye plan for utvidelse av hytta med å vise fram en skisse styret
har oversendt til Skjervold for en mer nøyaktig tegning og for å motta et
prisoverslag.
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Ny plan er å bygge ut mot parkeringa, ca 5 m forlengelse. 1 ekstra toalett og 1
handikapp toalett. Felles inngang på sida. En 15 m lang rampe fører dette til.
Kjøkken vil bli på framsida. Eget lager til våpen med alarm.
Vi har ikke fått tilbud/prisoverslag på dette prosjektet.
Bakgrunn for valgte løsning:


Stor sal for rekruttering med samling for kveldsmat etc. etter treninger.



Salget fra kjøkken kan skje ut fra vindu. Få det bedre fram



Handikapp-toalett og åpent toalett hele tida

Dugnad: Avtales ang. dugnadsinnsats med byggherre.
Vedtak enstemmig på årsmøte: Årsmøte gir sin fullmakt til styret med å jobbe videre med
saken. Kostnadsramme innenfor rimelighetens grenser.
b) Sammenslåing av utvalg/sammenslåing med andre klubber
i. Dagens aktivitet i langrenn/hopp.
1. Langrennsgruppa er lita, ingen reine langrennsløpere.
Telenorkarusell viser at det er stort potensiale
2. Hopp hadde 4 stk på siste trening (eneste hoppbakke i dalføret)
ii. Rekruttering
1. Hva kan vi gjøre: Hopp har bl.a. laget video og arrangert hoppskole,
men mangler fortsatt hoppere
2. Skal vi slå sammen utvalgene langrenn og skiskyting?
3. Skal vi se på samarbeid med andre klubber i dalføre?
4. Stor dugnads-belastning for den lille foreldregruppa som er her.
Ønsker flere som kan dra lasset sammen.
iii. Frafall
1. Mangel på snø, hva skjer i framtida?
2. Vil ha flere unger og holde på dem lengre.
iv. Samhold
1. La flere årskull trene sammen?
2. Kan Skatval skilag sette opp skitrening i regi av Skatval skilag i stedet
for idrettsskolen? Skilaget styrer barmarkstrening til de yngste.
Vedtak enstemmig vedtatt: Langrenns-, hopp- og skiskytterutvalget får i oppgave å jobbe
videre med å få til et tettere samarbeid med idrettsskolen, og få til et opplegg med felles
treninger i Klempen fra høsten av. Skolering/kompetanse blir et viktig punkt i denne prosessen.
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7. Fastsette medlemskontingent for 2017, følgende ble enstemmig vedtatt:
a) Familiemedlemskap: kr 400,- (ingen endring fra 2016)
b) Medlemskap enkeltperson: kr 200,- (ingen endring fra 2016)
8. Vedta skilagets budsjett
a) Se vedlegg 16.
Fremlagt budsjett ble enstemmig vedtatt med følgende kommentarer:


Splitte opp posten «7790 div kostnader» slik at denne ikke blir så stor.
Eventuelt flyttes til andre poster eller legge på noter. Vurderes til neste
budsjett.



Det som er kjent vil bli aktivert kan vi ta med i budsjettet



Viktig å se på antall utøvere ved budsjettlegging, må posten justeres opp
eller ned til utøverstøtte. Årsmøte signaliserte at det er ønskelig at
utøverstøtten skal ligge på dagens nivå.

9. Kaffe
10. Valg
a) Se vedlegg 17.
b) Valgkomiteen har bestått av Svein Arild Karlsen Ivarrud, Bernt Kristoffersen, Rune
Dullum og Aurora Valstad.
c) Hovedstyret:
i. Els De Keyzer Lie vedtatt som leder, gjenvalg 1 år
ii. Gunn I. Fornes, kasserer – gjenstår 1 år
iii. Margrete Mære Husby, styremedlem – gjenstår 1 år
iv. Terje Forbordsaune, varamedlem - gjenstår 1 år
v. Inge Auran, varamedlem – ny, 2 år
vi. Nestleder, Ingen erstatter funnet, ny 2 år
vii. Sekretær, Ingen erstatter, ny 2 år
Vedtak:
Den sittende valgkomiteen gis fullmakt til å skaffe nestleder og sekretær. Valgkomiteen
ønsker innspill til aktuelle kandidater. Holder dialog med styret.
d) Langrenn:
i. Jon Erik Hallan, leder – gjenstår 1 år
ii. Ane H. Børseth-Vassend, medlem – gjenstår 1 år
iii. Jo-Bjørn Skatval, medlem – gjenvalg, 2 år
iv. Einar Wangberg, gjenvalg for 2 år
Vedtak:
Alle enstemmig vedtatt som medlem.
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e) Skiskytterutvalg: Enstemmig vedtatt som foreslått fra valgkomiteen, styret
konstituerer seg selv.
i. Kristel Linset, gjenvalg 2 nye år som medlem.
ii. Ketil Lie, gjenstår 1 år som medlem
iii. Geir Aspenes, gjenstår 1 år som medlem
iv. Tore Morten Remman, gjenstår 1 år som medlem

f) Hopputvalget: Espen Klefsåsvold enstemmig vedtatt som nytt medlem.
Valgkomiteen må jobbe videre med å få på plass flere medlemmer
i. Mangler leder
ii. Hans Johan Frøseth, medlem, 1 år gjenstår. Møter ikke siden han ikke har
aktive barn lengre
iii. John Gunnar Valstad, gjenstår 1 år
iv. Espen Klefsåsvold, nytt medlem, 2 år
v. Hopputvalget konstituerer seg selv
Vedtak: Espen Klefsåsvold enstemmig vedtatt som nytt medlem i 2 år.
Valgkomiteen jobber videre med å få på plass flere medlemmer. Hopputvalget
konstituerer seg selv.
g) Trimutvalg: Enstemmig vedtatt som foreslått fra valgkomiteen.
i. Ann Karin Lorås, nytt medlem 2 år
ii. Hilde Ivarrud, gjenstår, 1 år
iii. Leif Erling Kvaal, gjenstår 1 år
iv. Samt 3 medlemmer fra IL Fram (Valgt på IL Fram sitt årsmøte)
h) Skihytte:
i. 1 medlem står åpent. Kan kanskje klare seg meg 1 medlem mindre
ii. Håvard Beitland, nytt medlem 2 år. Utleiehytte
Vedtak:
Valgkomiteen får fullmakt med å skaffe nytt medlem. Ta opp tråden igjen med
styret om dette ikke løser seg.


Sponsorkomite:.
i. Stig Arild Hofstad, gjenvalg for 1 år
ii. Lars Myhr, gjenstår, 1 år
iii. Ingen erstatter funnet for Håvard Matberg (leder), må finne nytt medlem, 2
år

Vedtak:
Enstemmig vedtatt at valgkomiteen jobber med å finne nytt medlem for 2 år
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i) Revisor: Ingen på valg.
i. Bodil Myhr, 1 år gjenstår
ii. Hilmar Auran, 1 år gjenstår
j) Valgkomite:
i. Rune Dullum, gjenstår 1 år
ii. Aurora Valstad, gjenstår 1 år
iii. Bjørg Helland Daling, nytt medlem, 2 år.
iv. Gunnar Alstad foreslått, men ikke spurt, 2 år
Vedtak:
Bjørg H. Daling enstemmig vedtatt som medlem i 2 år. Årsmøtet gir valgkomiteen fullmakt
til å skaffe ett medlem til til valgkomiteen. Utvalget konstituerer seg selv.
Oppsummering av valget:
Den sittende valgkomiteen før årsmøte fortsetter arbeidet med å finne kandidater for de som
mangler, og årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne at disse kan tiltrå i vervene. Komiteen
må være oppmerksom på rullering slik at ikke hele styret kan risikere å gå ut samtidig.
11. Avtakking av de som slutter i skilaget
a) Nestleder Ståle Kvernrød, Leder i hopputvalget Frode Aune og Steinar Berget i
hyttekomiteen var de som var tilstede og fikk en liten oppmerksomhet fra leder.
Tusen takk for flott innsats i vervene!
12. Møteleder avsluttet møtet kl 21.50.
På vegne av årsmøte,

6

