ÅRSMELDING SKATVAL SKILAG 2016 - styret

Grunnet NIF sine lovendringer for idrettslag fra 1.1.2016 med mål om at det skal være enklere
å drive idrettslag, har Skatval skilag måtte gjennomføre noen endringer. 'Årsmøtet skal være
avviklet innen slutten av mars' og 'regnskapsåret skal følge kalenderåret' er noen av NIF sine
pålegg for medlemmene sine. På årsmøtet i mars ble det bestemt å avholde årsmøtene
fremover i løpet av 3. uka i januar og for første gang presenteres et regnskap for et helt
kalenderår.
Skatval skilag hadde pr 31.12.2016 518 medlemmer hvorav 395 betalende. Det viser seg å
være vanskelig å få inn medlemskontingenten fra mange selv om faktura sendes flere ganger.
Ingen nedgang i antall aktive utøvere.
Før valg av nye styremedlemmer på årsmøtet, ble det gjennomført 3 styremøter, 1
ekstraordinært årsmøte og årsmøte. Kasserer Rune Dullum, styremedlem Harald Trettenes og
varamedlem Svein-Olaf Linset takket for seg på årsmøtet.
Etter ordinært årsmøte 31. mars 2016 har styret bestått av :
Els De Keyzer Lie - leder
Ståle Kvernrød- nestleder
Gunn Fornes- kasserer
Bjørg Helland Daling - sekretær
Margrete Mære Husby- styremedlem
Egil-Aadne Alstad - varamedlem
Terje Forbordsaune - varamedlem.
Etter ordinært årsmøte gjennomførte styret 7 møter hvorav 2 ble utvidet med representanter
fra utvalgene, en sesongevaluering i april og et oppstartmøte i oktober. Leder og/eller
representant fra styret har deltatt i et eller flere møter i de fleste utvalg samt i diverse
komitéer. Det er en god del møtevirksomhet på kretsnivå og i dalføret ellers.
En lengre periode med kuldegrader i starten av januar ga oss muligheten til å teste
snøproduksjonsutstyret i Klempen for fullt. Takk til snøproduksjonskomitéen for stå på vilje
samt rask handling da viftebladet røk. En solid kunstsnøsåle garanterte en herlig skisesong i
Klempen ! Det er en utfordring å skaffe nok folk til de mange produksjonsskiftene både i
Klempen og ved Selbuskogen skisenter hvor skilaget, som andelseier, også bidrar i
snøproduksjonen. November kom med en lengre kuldeperiode på Selbuskogen, og med innsats
også fra Skatval skilag ble det tidlig sesongstart 16/17 
Takk til alle dere som stilte opp, både dag og natt!

Alle våre planlagte arrangementer ble gjennomført i Klempen : 3 Telenorkarusellrenn,
Skatvalsrennet, både langrenn og hopp, samt dalførekarusellrenn/ Stjørdalsmesterskap. Også
barneskifestivalen 7.2.16 ble en gedigen suksess med 165 påmeldte barn. Denne aktiviteten
blir organisert sammen med Stjørdals-Blink og sponsor for dagen, Statoil. Årets arrangement
fikk veldig positiv omtale i lokalavisa og på Statoils intranett.
I tillegg bidrar skilaget på BarneOL ved Selbuskogen skisenter og 9.3.16 organiserte
skiskyttergruppa sitt første kretsrenn, et kveldsrenn ved Selbuskogen skisenter.
Takk til alle involverte !
Løypemannskapet gjorde en glimrende innsats i Klempen og tok på seg kjøring av
langrennsløyper ved Skatval skole og barnehage samt Aglo barnehagene ! Flott at ungene kan
finne glede i å gå på ski i barnehagen og i friminuttene, det kan det bli skiløpere av..
Styret fortsetter, i samarbeid med IL Fram, prosessen med å systematisere idrettskolen i
bygda for barna fra 6 til 12 år.
Sponsorkomitéen fortsetter sitt gode arbeid. Kontrakter med hovedbidragsytere varer ut 2017.
Håper at alle vil fornye avtalene sine, skilaget er avhengig av sponsorbidragene.
Søndagsserveringa på Svartkamhytta har i høst vært et meget vellykket tiltak igjen og mange
har tatt turen opp dit i løpet av sesongen. Styret takker Asgeir Lorås for organiseringa.
Aktiviteten i grenen 'skiskyting' er bra, trimaktivitetene er populære og allidrett/idrettskole har
mange medlemmer. Styret har et sterkt ønske om økning i aktivitet også i grenene langrenn
og hopp. Rekruttering står sterkt i fokus – situasjonen vil bli drøftet på årsmøtet.
Snøsesongen i Klempen har ikke startet de siste månedene i 2016 av den enkle grunn at både
kuldegrader og snøen har glimret med sitt fravær.
Driften i 2016 har vært god, og klubben har en solid økonomi. Hovedinntektene for skilaget
kommer av sponsormidler, Lokale AktivitetsMidler, medlemskontingenten samt momsrefusjon.
Spillemidlene for skitauet ved hoppbakkene ble endelig utbetalt. Styret ønsker å kunne
opprettholde dagens nivå for økonomisk støtte til sine utøvere så alle inntekter er veldig
velkommen !
Dugnadene har vært godt besøkt og mange har stilt opp på de forskjellige aktivitetene skilaget
arrangerte og var med på. KlempenVennene fortsetter å engasjere seg. I 2016 fikk hoppbuene
i Klempen nye inngangspartier og gjerdene rundt hoppflata og mot skiskytterarena ble
restaurert samt taket innvendig i tidtagerbua. Flere flislass ble lagt i løypene for å tørke opp
området. De bygget en garasje på Forbordsfjellet for tråkkemaskinen og bygget tak over
plattingen ved garasjen i Klempen. Styret retter en takk til alle som stiller opp og retter en
spesiell takk til Geir Ove Fløan som reparerte strømledningen til skiskytterarena på en dag da
den ble gravet over og måtte til pers igjen da en luftledning ble revet over !
Styret har, etter årsmøtevedtak, jobbet videre med å finne et snekkerfirma til å ta på seg
utbygginga av skihytta. Gunnar Skjervold tar oppdraget, blir egen sak på årsmøtet.

Etter en forespørsel fra LS 2018 har styret gitt et tilbud på å arrangere skogsløpet under
Landskytterstevnet 2018. LS 2018 har ikke gitt noe konkret tilbakemelding på tilbudet, noe
som gjør at det er usikkert om Skatval Skilag skal arrangere skogsløpet.
Els har i mai mottatt en ildsjelpris fra Nord-Trøndelag skikrets og i oktober mottok hun en ny
ildsjelpris på skiforbundets høstmøte i langrenn i Oslo. Gratulerer !
Planer og utfordringer for 2017 og fremover :






Sportslig : øke rekrutteringa, særlig for langrenn og hopp/kombinert, bygge videre på
det sosiale og det faglige miljøet sånn at klubben klarer å beholde flest mulig lengst
mulig og gir gode utviklingsmuligheter til både utøvere og trenere.
rekruttere flere medlemmer til tidtakerkomitéen
øke antall betalende medlemmer
Anlegg : videreutvikling av skiskytterarenaen, arbeide videre med utvidelse / oppussing
av skihytta, utvidelse av aktivitetsløypa, vedlikehold av eksisterende bygg og utstyr.

Styret ønsker å takke utvalgene, komitéene og andre støttespillere for god innsats i driftsåret
som gikk. En stor takk til alle som har bidratt, det er et stort nettverk i sving for at Skatval
skilag skal kunne være en klubb som vi ønsker å ha i bygda og som vi er stolt av !
Takk til alle, og stå på videre ! Skatval skilag er veldig takknemlig for, og helt avhengig av
innsatsen dere frivillig legger ned.
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