ÅRLIG MØTE
15. mars 2017
Lørenskog skiklubb, Langrenn
Tilstede: Mattis Thørud, Anne Marte Solberg, Linda Brunborg, Gjermund Holsæter, Bjørn
Weiby
Sted: Skihytta
Møtet ble satt kl. 1900, møteleder og referent var Mattis Thørud.
Det ble innledningsvis tydeliggjort at Langrennsgruppas «årsmøte» i LIFs lovnorm benevnes
«Årlig møte», og at selve Årsmøtet er det som avholdes i Hovedlaget (Lørenskog skiklubb). I
NIFs lovnorm pålegges alle klubber å avholde sine årsmøter før utgangen av mars, og
gruppenes årlige møter skal avholdes i god tid før dette.
Behandling av årsrapport
Langrennsgruppas årsrapport ble gjennomgått og godkjent. Underveis ble det mange gode
og nyttige diskusjoner rundt ulike aktiviteter og tiltak.

Behandling av regnskap
Langrennsgruppas regnskap og balanse for 2016 ble gjennomgått og godkjent, med
forbehold om revisors godkjenning.

Behandling av budsjett
Styrets forslag til budsjett for 2017 ble gjennomgått og godkjent.
Fastsettelse av treningsavgift
Styrets fremlagte forslag til treningsavgifter for sesongen 2017–2018 innebar en økning for
gruppene 11 år og eldre på kr. 150,-, og ingen økning for gruppene 10 år og yngre. Årsmøtet
mente at dagens treningsavgift for de yngste er svært lav, og tatt i betraktning økte kostnader
også til disse gruppene ble det foreslått en økning på kr. 100,- for disse. En økning på kr.
100,- for gruppene 7–10 år og en økning på kr. 150,- for gruppene 11–junior ble vedtatt.

Lørenskog skiklubb langrenn

www.lorenskogski.no/langrenn/

Valg
Som gruppe i et idrettslag har Langrennsgruppa et krav om minimum 3 styremedlemmer,
som formelt velges på Hovedlagets årsmøte. Gruppestyrene har anledning til å konstituere
seg selv. Årsmøtet vedtok at følgende, som også var valgkomitéens forslag, blir valgt for ett
år:
Leder:
Nestleder (og medlemsansvarlig:
Styremedlem (og økonomiansvarlig):
Styremedlem:
Styremedlem:

Mattis Thørud
Anne Marte Solberg
Linda Brunborg (gjenvelges)
Jon Christopher Knudsen (ny)
Hans Olav Hygen (ny)

Valgkomité:

Lena Aune (leder) og Espen Aune

Revisor:

Dette vil være Lørenskog skiklubbs revisor

.

Lørenskog, 16. mars 2017

Mattis Thørud (sign.)

Linda Brunborg (sign.)

Gjermund Holsæter (sign.)

Lørenskog skiklubb langrenn

Anne Marte Solberg (sign.)

Bjørn Weiby (sign.)
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