Møtereferat

Tema:

Årsmøte i Fauske IL-ski Alpint. Sted: Holtanlia

Møtedato:

15.05.18

Tilstede:

Referent:

Snorre Pedersen, Yanka Wårheim, Jahn Otto Fiskvik , Jonas Vaag,
Arve Nielsen, Torodd Støver, Fred Arne Johansen, Tina Skjelstad,
Sissel, Yngve Hansen, Elisabeth Grønås, Jack Stemland, Trine L
Stemland, Thomas Nylund og Pål Fjellseth.
Jahn-Otto Fiskvik

Organisasjonsnummer: 988 936 871

Sak

Ansvarlig/frist

0/18

Åpning/ beslutningsdyktig møte
Godkjent

1/18

Godkjenning av innkalling, saksliste og
forretningsorden
Godkjent

2/18

3/18

Valg av møteleder
Harald Bang
Valg av protokollfører og underskrivere av protokoll
Jahn-Otto Fiskvik
Underskrifter:
Sissel og Tina

4/18
Årsberetning for 2017
Gjennomgang og orientering av Fred A. Sendes og legges ut
digitalt på holtanlia.no
Sportslig leder informerer muntlig om årsberetning fra den
sportslige delen av idrettslaget. Sendes og offentliggjøres via
webside digitalt i etterkant av møtet.
Fra årsberetning:
«Til slutt vil vi takke alle ildsjeler, dugnadsfolk, utøvere,
foreldre, trenere, sponsorer, gledesspredere og ikke minst
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5/18

6/18

7/18

8/18

alle brukerne, for all den fantastiske jobben dere gjør. Det er
dere som gjør det mulig å drive den flotte bakken som vi har
i Holtanlia alpinsenter.»

Regnskap
Orientering og gjennomgang ved Harald Bang. Underskrives
og sendes inn. Godkjent av årsmøtet.

Budsjett
Orientering og forslag ved Harald Bang. Forslag om å se på
budsjett for 2019, siden inntektsperioden er allerede over.
Godkjent av årsmøtet.
Fastsettelse av kontingent 2018
Kontingent beholdes på nåværende nivå, medlem 200,Årskort 600,- og treningsavgift 700,- totalt 1500 for aktive
medlemmer. Vedtatt og godkjent av årsmøtet. NB Ved kjøp
av medlemskap må det sendes ut og innhentes opplysninger
om medlemskapet i forbindelse med tilskuddsordning ved
medlemskap. Forslag om å innføre familiemedlemskap for å
generere flere medlemmer. Forslag om 200 pr medlem og
500 for familie, Familie er foreldre og barn.
Valg av styre
Styre for inneværende periode har vært:

Styreleder Fred-Arne Johansen
Snorre Pedersen – økonomi og nestleder
Jahn-Otto for 2 år – sekretær 1 år igjen
Yanka for 2 år – Miljøutvalget 1 år igjen
Torodd Støver sportslig leder
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9/18

Tar gjenvalg
Arve Nielsen teknisk driftsutvalg
- for 1 år tar gjenvalg

10/18

Vara:,
Jonas Vaag på valg og Harald Bang, ikke på valg
Forslag til nytt styre:
Styreleder Fred Arne, tar gjenvalg for ett år
Økonomi og nestleder Gert Hansen, ny for 2 år
Sekretær Jahn-Otto Fiskvik, ikke på valg
Miljøutvalg Yanka Nylund, ikke å valg
Sportslig leder Sissel Joensen, ny for 2 år
Teknisk driftsutvalg Arve Nielsen, Gjenvalg for 2 år
Varamedlem Torodd Støver
Varamedlem Harald Bang

Pål Fjellset og Tommas Nylund som valgkomite.
Tar ikke gjenvalg og foreslår at styret finner ny valgkomite
med personer som er i den aktive gruppen av styre og
dugnadsgjeng.
Årsmøtet godkjenner valget.
Revisor er ikke på valg i år. Jack Inge Sørelv
Takk til møtende vara Jonas Vaag for sine år i styre.

Eventuelt og forslag under møtet:
• Skiskole for å imøtekomme nye brukere av
bakken. Kort og intensivt.
• Lage årshjul og langsiktige planer
• Dugnadsfest for sesongslutt (årlig, egen komite)
• Vaktlister ordnes av en komite og ikke av
enkeltpersoner. Styrevedtak seinere.

