Referat fra årlig møte i Lørenskog Skiklubb Skiskyting torsdag 15.mars 2018 kl.19:00
Sted: Skihytta
Protokoll
•

Godkjenning av innkalling og saksliste

•

Valg av:

•

•

Møteleder: Helene Frogner

•

Referent: Annelise Flaa

•

Underskrive protokoll: Pål Mollestad og Ann Kristin Aannerud

Gjennomgang av årsrapport 2018 (hele årsrapporten sendes ut til alle)
•

Årets styre

•

Roller -

•

Samarbeid andre idrettslag

•

Treningsgrupper

•

Treningssamlinger og sosialt

•

Dugnader (inkl Lørenskogmarsjen/Åmotdammen Rundt)

•

Støtte og refusjonsordninger

•

Rekruttering og eiendeler

•

Renn

Årsberetning godkjent.

•

Regnskap 2017
•

Resultat 2017 – kr.160 910.- (-57 573)
•

Inntekter kr.83 000.- lavere enn budsjettert: ingen tilskudd fra hovedlaget +
reduserte dugnadsinntekter
Resultat 2017 godkjent

•

Budsjett for 2018 ble godkjent

•

Valg av nytt styre 2018/19

Sittende styre:
Styreleder: Helene Frogner (1år)
Styremedlem: Morten Kringler (valgt for 2 år i 2016)
Styremedlem: Kjetil Kolstadbråten (2 år)
Styremedlem: Peter Søderstrøm(2 år)
Styremedlem Annelise Flaa (valgt for 2 år i 2016)
Varamedlem: Ane W Western (1år)
Valgkomiteens innstilling (sittende styre fungerer som valgkomite)
Styreleder: Morten Kringler (1år)
Styremedlem: Annelise Flaa ( 2 år)
Styremedlem: Petter Søderstrøm (valgt for 2 år i 2017)
Styremedlem: Kjetil Kolstadbråten (valgt for 2 år i 2017)
Styremedlem: Gunn Marit Høistad (2år)
Varamedlem: Ann Kristin Aannerud (1 år)
Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

Innkommende forslag
•

Samarbeid langrenn – tettere samarbeid med langrenn enn det vi har hatt, sikre rekruttering +
mål om å holde lengre på utøverne. Viktig at vi klarer å rekruttere bedre enn vi har gjort for
inneværende sesong. Prøve å rekruttere fra 10-11-årsgruppen fra langrenn, viktig at de får et par
med bukk før de går over på reim.

•

Ble også diskutert et tettere samarbeid med Fet for de eldste utøverne.

•

Pål ønsker å delta på styremøtene for å ivareta den sportslige delen.

•

Refusjon renn – årsmøte ønsker at vi endrer på regelverket – refunderer alle renn utøverne er
med på

Foreldreverv – Skiskyting
•

Representant i hovedlaget: Annelise Flaa

•

Arbeidsutvalg i driftskomiteen: Øyvind Schønberg

•

Jentekontakt: Annelise Flaa

•

Kontaktperson mot kretsen HL: Pål Mollestad

•

Kontaktperson mot kretsen 13-14: Pål Mollestad

•

Sosial og samlingsansvarlig: Gunn Marit Høistad/Anne Marte Sørgjerd Solberg

•

Sponsor og dugnadsansvarlig: Ann Kristin Annerud

•

Åmotdammen Rundt: Kjetil Kolstadbråten og Morten Kringler

•

Trenere: Pål Mollestad

Styret konstitueres i første styremøte 9.april.

Lørenskog 15.03.2018

Referent:

To personer til å undertegne protokollen:

___________________________ ____________________________
Helene N. Frogner

Pål Mollestad

___________________________
Ann Kristin Aannerud

Ikke protokollført

Diverse info:
Klubbmesterskap 9.april
Liatoppen 12-15.april
•

Overnatting på Ødegårdenhyttene

•

Stafetter torsdag

Loddsalg Meny Rasta
•

27/28 april

Samlinger
•

Sesongavslutning 25.april (kommer tilbake til sted)

•

Felles Kick Off for alle grupper i skiklubben søndag 3.juni

•

Torsby med langrenn 19-21.oktober

•

Felles familiesamling for hele skiklubben på Gålå 16.-18.november 2018

Info fra hovedlaget
100-års jubileum 2019 – planlagt masse aktiviteter
Skihytta – rørbytte står for tur. Strammet litt inn på hvem som får leie.
Snøkanon – kjøpt inn står på Losby

Ny hjemmeside – godt i gang med ny leverandør. Implementering etter sesongslutt.

