
Fauske IL, Alpint / Snowboard 

Styrets beretning 
 

Det har vært avholdt styremøter siden forrige årsmøte. 

Styret består av fem menn og en kvinne.  

 

Sportslig: 

Vinteren 2014/2015 ble alpintreningene avholdt i Sulis grunnet manglende snø i Holtanlia. Vi 

deltok også på flere renn i regi av IL Malm. Høsten 2015 startet vi opp med innendørstrening en 

gang i uken, senere utendørstrening som etterhvert ble flyttet til Holtanlia. Etter årsskiftet har vi 

hatt trening på snø i Holtanlia to dager i uken. Den aktive gruppen består av 20-25 barn og 

ungdommer og 4-5 trenere. 

Anlegg: 

Sesongen 2015 ble preget av lite snø, og teknisk svikt i vannreserve oppe i dammen, som igjen satte 

stopper for kunstsnø produksjon. Damen tømtes. Lite og ingen snø rik vinter medførte totalt 4 

åpningsdager i 2015.  

Det har blitt gjennomført noen hundre timer med vedlikehold av heis, klubbhus og nedfart.              

Sikringstiltak oppe på dammen er montert. Da med tilbakeslagsventil og overvåkningsanlegg for 

pumpe styring.  Da med  sms-varsling ved feil. 

I tillegg har mange stått på for å holde i gang treninger og administrativt arbeid.  

Det har blitt gjort en stor innsats gjennom høsten, og styret takker alle som har bidratt. 

 

Økonomi: 

Første halvår 2015 ble et dårlig år med så godt som ingen inntekter fra drift.                                                               

Uten mulighet til å betjene utgifter og lån sa banken opp kundeforhold juni 2015.                             

Men her må atter en gang stå-på-vilje og mot til Snorre Pedersen trekkes fram. Jobbing med 

sponsoravtaler og bank snudde skuta!  

 Sponsor avtaler til verdi av ca. kr 230 000 for neste tre år er på plass!                                                             

Bankavtalen er i dag slik vi ønsker. Avtale med PowerOffice om regnskapsprogram inkl. 

regnskapsfører er og på plass.  

 



Regnskapet viser et underskudd på kr 27 400. Dette foreslås ført mot udekket tap. Men sett opp mot 

aktivitetsnivå og åpningstid 2015 er dette meget bra! 

 

 

Arbeidsmiljø og likestilling 

Det har vært markant økning med aktiviteter og mye jobb for å holde driften i gang.                             

Det er fortsatt ingen som mottar noe lønn eller godtgjørelse. Klubben har en overvekt av mannlige 

medlemmer, så alle kvinner med engasjement og pågangsmot tas imot med åpne armer.                    

Var tekst fra 2014/15. Men her har vi hatt økning både på kvinne- og mannesiden. Positivt.                      

Men ved økning av aktiviteter trenger vi fler.           

 

Miljø 

Det er gjort en del for å få ryddet bort gammelt skrot som ligger i og utenfor bakken. Det er fortsatt 

en del å ta tak i. Styret mener det bør tas noen runder for å få fjernet mer av det som ligger igjen av 

gammelt skrot. (hovedsakelig langs trekktrase)  

 

Kontingent 2015 

Medlemskontingent for 2016 foreslås satt til kr 200,- pr medlem. Kontingenten i 2015 var kr 200,- 

 

Fauske 3. Februar 2016 
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