Årsmøte Steinkjer skiklubb
26. april 2018

Sak 1

Godkjenne fremmøtte representanter.
Vedtak: Fremmøtte representanter er godkjent.

Sak 2

Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
Vedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjent.

Sak 3

Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
Vedtak: Møteleder Arve Lægran, referent Line Bratland, Synnøve Kvitvang og Rune
Saursaunet underskriver protokoll.

Sak 4

Behandle årsberetning og regnskap 2017/18.
Leder har ordet og sier noe om året som har gått. Aktiviteten i klubben er tilpasset bredde og
topp, og det drives både organisert og uorganisert aktivitet i og omkring Steinkjer skistadion.
Det er svært mange barn og unge som deltar i aktiviteten. Dyktige trenere og ledere som
legger til rette, tilpasser og følger opp. Aktiviteten inneværende år har i alle grener vært
formidabel. Det har vært små og store i løyper og bakker, på skistadion, i Heggesåsen og
innover Byafjellet. Et gledens år når det gjelder snø, løypertilrettelegging og bruk.
Arrangement har vært et positivt bidrag til å skape klubbfølelse, samhold, samarbeid og
utvikling. Steinkjer Skifestival ble utvidet til å gjelde for de aller yngste, da i nært samarbeid
med Steinkjer Sentrumsforening og Skidrift.
Positivt at hver gren gjennomfører sine klubbrenn/karusellrenn og klubbmesterskap med en
sosial profil der fokus på mestring, utvikling og glede er sentralt.
NM jr. ble en suksess! Endelig fikk vi bra vær under hele mesterskapet. Det var nok frivillige
og utøvere og tilreisende var særs fornøyde. Alle ledd i organisasjonen bidro og det ble et
SPREKT arrangement.
Styret har de siste årene fått på plass Strategisk dokument. Dette er utgangspunktet for de
ulike handlingsplaner innen hver gren og er tuftet på Norges skiskytterforbund- og krets,
samt Norges skiforbund- og kretsens planer.
Silver Club setter varige spor på anlegg, under arrangement og gjennom historien har de
skapt et viktig grunnlag for dagens Steinkjer skiklubb.
Steinkjer Skidrift er vårt verktøy og vår samarbeidspartner i forhold til produksjon og lagring
av snø. Skiklubbens medlemmer i de ulike grener stiller med snøkanonvakter på «sine»
arenaer. Det har vært produsert snø på alle skiklubbens arenaer i år og det er og blir en
suksessfaktor. Ekstra gledelig er det at det i Heggesåsen har vært stor aktivitet.

Presentasjon av årsberetning fra hovedstyret, langrenn, hopp- og kombinert, skiskyting,
alpint, Skistua og Hus styret.
Vedtak: De framlagte årsberetninger tas til orientering.
Årsregnskap: Jan Tore Flak presenterer årsregnskapet. Klubben har et positivt resultat på
kr. 399 307,-.
Vedtak: Framlagte regnskap godkjennes.

Sak 5

Fastsette medlemskontingent og treningskontingent.
Vedtak: 1. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift i de ulike grener.
2. Medlemskontingenten godkjennes uten endring.

Sak 6

Innkomne forslag
•

Strategisk plan
Kort gjennomgang av Strategisk plan v/Benthe
Oppnevne arbeids- og referansegruppe til nytt skileikanlegg. Planen er
redigert ut fra det som kom fram på klubbutviklingskvelden.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner endringer/revidert utgave av Strategisk
dokument.

•

Opprette snø-gruppe
Vedtak: Årsmøtet gir styret, i samarbeid med Steinkjer Skidrift, oppgave i å
opprette en snøgruppe.

•

Representanter til Nord-Trøndelag Skikrets og Skikretsting.
Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge kandidater til de ulike ting og
representasjonsoppgaver.

•

Klubbhåndbok
Vedtak: Årsmøtet godkjenner revidert utgave av Klubbhåndboka.

Sak 7

Budsjett
Vedtak: Framlagte budsjett vedtas.

Sak 8

Valg
Orientering om valgkomiteens arbeid og innstilling ved Liv Karin Flak.
Valgkomiteens innstilling til årsmøte.

