
Årsmøte Steinkjer skiklubb 

11. april 2019 

 

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 Kari Helene Alstad, referent Line Bratland, Marit Lægran 

og Pål Kristian Rygg underskriver protokoll. 

 

Sak 4   Behandle årsberetning og regnskap 2018/19. 

Det nye styret trådte i kraft 28.04.2018. Det var behov for en nærmere 

avklaring rundt spørsmålet om å ivareta ansvar for økonomi og marked. Styret 

ble enige om å dra lasset sammen for å sikre inntekter og holde orden på 

økonomier. Det har vært gjennomført styremøter ca. hver andre måned i 

tillegg til arbeidsmøter.  

Styret har brukt mye tid på løpende driftssaker innenfor sportslig og økonomi. 

Det har vært jobbet med å forbedre rutinene for medlemskontingent og 

treningsavgifter. Høsten 2018 tok vi i bruk betalingsløsningen SuperInvite for 

fakturering og medlemskontingent. 

Styret har i tillegg hatt en gjennomgang og revisjon av økonomiregulativet, og 

vi har fått på plass en ny klubbkolleksjon. 

Skiklubben er eier av et stort anlegg og det er kontinuerlig vedlikeholdsarbeid, 

rehabilitering og justering som må gjøres på de ulike hus, løyper og bakker. I 

tillegg har skiklubben nå mange utøvere på ulike lag. Dette er 

kostnadskrevende, og det å jobbe med nye inntektsbringende tiltak er og vil 

bli avgjørende for drift. Overskudd fra arrangement samt frivillig innsats og 

inntekter fra ulike dugnadstiltak vil også framover være svært viktig for å 

kunne vedlikeholde anlegg og drifte klubben. 

Klubben har fått en pengegave pålydende kr. 500 000,- fra Elsa og Sigurd 

Holberg. Deres ønske er at pengene skal brukes til vedlikehold og 

rehabilitering av Skistua og Nedre klubbhus. En stor takk fra Steinkjer 

skiklubb! 



Medlemmer i styret har deltatt på møter med Steinkjer kommune i 

forbindelse med oppfølging av samarbeidsavtalen med kommunen. Det har i 

disse møtene blitt drøftet mulighet for å sette opp bom. Dette på grunn av 

hærverk på eiendom og villmannskjøring, både på vei og i rulleskiløypene. 

Klubben var representert på skikretsen sitt høstmøte 2018, møter med Team 

Innherred ski og ulike møter innen sponsor, marked og økonomi. 

Styret har oppdatert diverse informasjon på klubbens nettsider. Det har vært 

vektlagt å gi løpende informasjon om arrangement, konkurranser og andre 

saker på nettsidene og klubbens hjemmeside. Det jobbes forøvrig med å 

opprette ny hjemmeside for klubben. 

Det har vært stor aktivitet på skistadion gjennom vinteren og spesielt på 

tirsdager med skileik, karusellrenn og klubbmesterskap. Klubbens utøvere har 

deltatt i ulike konkurranser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og 

representert klubben på en utmerket måte. 

Planlagt rehabilitering av Steinkjerbakken har dessverre ikke blitt igangsatt, 

dette skyldes at finansiering ikke er på plass. 

Nytt skileikanlegg sto ferdig på nyåret 2019 og har blitt flittig brukt. 

Styret vil takke medlemmene for stort engasjement og godt arbeid. All honnør 

til frivillige som deltar på ulike aktivitetsfremmende tiltak, og som bidrar med 

frivillig arbeid på ulike arenaer, og som ivaretar ulike verv. 

Presentasjon av årsberetning fra hovedstyret, langrenn, hopp og kombinert, 

skiskyting, alpint, Skistua og Hus styret. 

Vedtak: De fremlagte årsberetninger tas til orientering. 

Årsregnskap: Jan Tore Flak presenterer årsregnskapet. Klubben har et positivt 

resultat på kr. 107 358,-. 

Vedtak: Fremlagte regnskap godkjennes. 

 

Sak 5   Fastsette klubbens medlemskontingent og treningskontingent. 

Vedtak: 1. Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgift i de ulike                   

grener. 

Vedtak 2: Årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningskontingent. 

 

Sak 6  Innkomne forslag 

• Representanter til Nord-Trøndelag skikrets og Skikretsting 

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge kandidater til de ulike 

ting og representasjonsoppgaver. 

 



• Finansiering av Steinkjerbakken. 

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp et lån på inntil            

kr. 1 200 000,- til mellomfinansiering av Steinkjerbakken. 

 

Sak 7  Budsjett 

  Vedtak: Fremlagte budsjett vedtas som klubbens retningsgivende for 2020. 

 

Sak 8   Valg 

  Orientering om valgkomiteens arbeid og innstilling ved Terje Skrattalsrud. 

  Valgkomiteens innstilling til årsmøtet: 

  Leder   Jørgen Asp 

  Nestleder  Morten Vannebo 

  Sportslig leder  Ivar Nastad 

  Styremedlem  Tord Vekseth (alpint) 

  Styremedlem  Trine Riseth (skiskyting) 

  Styremedlem  Kjetil Bratbakken (hopp/kombinert) 

  Styremedlem  Ole Morten Sand (langrenn) 

  Styremedlem   Marte B. Lorvik 

  Sekretær  Hanna Skar Knutsen 

   

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å skaffe personer i verv som ikke er             

besatt eller valgt. Styremedlem økonomi og to revisorer. 

 

 

 

 

 


