ÅRLIG MØTE
15. mars 2016
Lørenskog skiklubb, Langrenn
Tilstede: Mattis Thørud, Linda Brunborg, Helge Kjernsval, Siv Krokfoss, Roger Ugedal
Sted: Skihytta
Møtet ble satt kl. 1900, møteleder 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 hovedklubben. I NIFs nye 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
Tidligere har Langrennsgruppas årsrapport tatt for seg foregående langrennssesong, altså 1.
mai–30. april. Siden vi med de nye fristene for gjennomføring av årsmøter fortsatt befinner
oss i den aktive del av sesongen, vil årsrapporten for 2015 (og senere år) ta for seg
foregående kalenderår.
Utkast til årsrapport for 2015 ble gjennomgått. Det ble gjort noen mindre korrigeringer knyttet
til medlemstall og deltakelse i ulike arrangementer, og møtet anbefalte at korrigert versjon
oversendes hovedlagets årsmøte for godkjenning.

Behandling av regnskap
Langrennsgruppas regnskap og balanse for 2015 ble gjennomgått uten videre kommentarer.
Behandling av budsjett
Styrets forslag til budsjett for 2016 ble gjennomgått. Det er behov for noen mindre
justeringer, i hovedsak knyttet til treningsavgift. Styret gis fullmakt til å ferdigstille budsjettet
og oversende
Fastsettelse av treningsavgift
Det ble bestemt å opprettholde treningsavgiftene på dagens nivå (finnes på hjemmesiden
under fanen «Om Langrennsgruppa»)
Valg

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges
på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen.
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter
forslag på kandidater fra gruppen.
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Som gruppe i et idrettslag har Langrennsgruppa et krav om minimum 3 styremedlemmer,
som formelt velges på Hovedlagets årsmøte. Oppstillingen under er derfor å betrakte som et
forslag fra Langrennsgruppas valgkomité. Gruppestyrene har anledning til å konstituere seg
selv.
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:

Markedsansvarlig:

Mattis Thørud (gjenvelges for 1 år)
Espen Aune (ikke på valg)
Linda Brunborg (gjenvelges)
Nåværende sekretær Siv Krokfoss flytter/skifter klubb, og valgkomitéen
jobber fram mot Hovedlagets årsmøte med å finne et nytt styremedlem
til denne funksjonen.
Helge Kjernsval (ikke på valg)

Valgkomité:

Tom Nestli og Roger Ugedal, gjenvelges for 1 år

Lørenskog, 16. mars 2016

Mattis Thørud (sign)

Linda Brunborg (sign)

Siv Krokfoss (sign)
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