Møtereferat

Tema:

Årsmøte i Fauske IL-ski Alpint. Sted: Holtanlia

Møtedato:

26.03.19
Yanka Wårheim, Jahn Otto Fiskvik, Laila Nordhaug, Arve Nielsen, ,
Fred Arne Johansen, Tina Skjelstad, Sissel, Yngve Hansen, Elisabeth
Grønås, Jack Stemland, Trine L Stemland, Gert Hanssen, Stian
Mikalsen

Tilstede:

Referent:

Jahn-Otto Fiskvik

Organisasjonsnummer: 988 936 871

Sak

Ansvarlig/frist

0/19

Åpning/ beslutningsdyktig møte
Godkjent

1/19

Godkjenning av innkalling, saksliste og
forretningsorden
Godkjent

2/19

Valg av møteleder
Fred Arne

3/19
Valg av protokollfører og underskrivere av protokoll
Jahn-Otto Fiskvik
Underskrifter: Elisabeth Grønås og Arve Nielsen
4/19
Årsberetning for 2018
Gjennomgang og orientering av Gert Hanssen:
Virksomhetens art og hvor den drives
Fauske IL, Alpint er et idrettslag/forening beliggende i Fauske med sikte på å
tilrettelegge for alpint.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Selskapet har hatt en omsetning på 391.196,- og et resultat på 5.885, begge
noe lavere enn i 2017.
Stor innstas blant frivillige og god kostnadskontroll gir en akseptabel drift på
tross av lave inntekter.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
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Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det
bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i idrettslaget er svært godt. Styret vil berømme
alle som har bidratt på dugnad, og gjort det mulig å holde vår flotte klubb i
gang!
Sportslig
Det har i 2018 vært stor aktivitet. Det er 29 aktive barn og unge som har
deltatt på treninger. I høst har det vært barmarkstrening, og i løpet av
vinteren har vi fått brukt bakken mye. Tusen takk til trenerne! Vi er også
glade for at flinke foreldre stadig er med og bidrar til å holde anlegg og klubb
i gang.
Alpinanlegget
Snøleggingen kom litt sent i gang for 2018-sesongen, etter at et strømbrudd
førte til at en del vann gikk tapt før nyttår. Det ble allikevel en bra sesong, og
det ble lagt snø i to runder. Det er gjort følgende tiltak for økt driftssikkerhet i
bakken:
• Bedret varsling ved feil på dam-pumpe
• Ny trafo og styring til skiheis

Likestilling
Bedriften har ingen ansatte. Styret består av 4 menn og 1 kvinner. Styret har
ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det
nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Ytre miljø
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø nevneverdig.
Disponering av resultat
Virksomheten har for 2018 hatt et overskudd på kr 5.885, som overføres til
annen egenkapital

5/19
Regnskap
Orientering og gjennomgang ved Gert Hanssen og Harald
Bang. Godkjent av årsmøtet.
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Fastsettelse av kontingent 2019
Kontingent beholdes på nåværende nivå, medlem 200,Årskort 600,- og treningsavgift 700,- totalt 1500 for aktive
medlemmer. Vedtatt og godkjent av årsmøtet.
Valg av styre og verv 2019
Styre for inneværende periode har vært:
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Styreleder Fred-Arne Johansen på valg
Gert Hanssen – økonomi og nestleder
Jahn-Otto for 2 år – sekretær på valg
Yanka for 2 år – Miljøutvalget på valg
Sissel Joenssen sportslig leder
Avsluttet verv
Arve Nielsen teknisk driftsutvalg
Vara:,
Torodd Støver
Harald Bang
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Forslag til nytt styre:
Yanka S Wårheim Styreleder for ett år
Økonomi Gert Hansen, 1 år igjen
nestleder Fred Arne
Sekretær Ingrid Nystad
Styremedlem Jahn-O Fiskvik
Sportslig leder Torodd Støver
Teknisk driftsutvalg Arve Nielsen
Varamedlem Harald B
Varamedlem Torodd Støver
Valgkomite vil heretter være styret.

Forslag er ikke gjort via ordinær valgkomite
Årsmøtet godkjenner valget.
Revisor er ikke på valg i år. Jack Inge Sørelv
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Diverse driftsutvalg
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•
•
•
•
•
•
•

Heis/EL
Tråkkemaskin og garasje
Rørgate/snøkanon og dam
Kjøkken
Trening/sportslig leder (Torodd, Yanka, Fred-A og Frode
Kommunikasjon/sosiale medier
Vaktplan

Navnebytte som forslag fra Fauske IL Alpint/Snowboard til Holtanlia
Alpint f.eks.
Det gjøres et vedtak i årsmøte om å kunne endre navn og se på
mulighet for å melde oss ut av allianseidrettslaget grunnet rot med
regninger og medlemsinnmelding. Årsmøtet godkjenner eventuelt
navnebytte og endring i Brreg.no
10/19

11/19

Åpning for medlem i Fauske idrettsråd. Mulighet for fordeler vi nå har
gått glipp av. Yanka stiller selv som kandidat.

