REFERAT FRA ÅRSMØTE I INDERØY SKI- OG SKISKYTTERGRUPPE

Tid
Sted
Til stede

Referent
Saksnr
1

2

Tirsdag 14.06.2011 kl 18.00
Øynaparken
Tore Wold, Alf Magne Gausen, Even gausen,
Tølløv Trønsdal Lyngstad, Torbjørn Solberg, Julie Gausen, Tonje
Gausen, Knut Gjølga, Jostein Hanssen, Marianne Lyngstad, Trond
Ottersland, Stein Markhus, Vidar Skjevik, Kirsti S. Stubbe, Anstein
Lyngstad og Kari Anne Sende Austad
Kari Anne Sende Austad
Sak
Godkjenning av innkalling og sakliste
Her manglet det valg av møteleder og referent på saklisten.
Vedtak:
Møteleder: Anstein Lyngstad
Referent: Kari Anne Sende Austad
Årsmelding
Årsmeldingen ble lest opp av Anstein – viser til årsmelding
Noen små korrigeringer;
-6 trenere har tatt T2 kurs
-Noen rettelser i sponsorer
-Det er Jens Herstad og ikke Morten Wist som har kjørt
Løypemaskin
Vedtak:
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt

3

Regnskap
Det ble orientert om regnskapet i ski-og skiskyttergruppa. Her skal
det undersøkes om det evt mangler noe tilskudd fra kommunen til
strømutgifter. Ønskelig at man kunne ha hatt et skygge-regnskap
som hadde fulgt skisesongen. Hadde da vært letter å sammenlignet
aktivitetsnivået i klubben.
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Budsjett
Det ble orientert om budsjettet i ski- og skiskyttergruppa.
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Innkomne saker:
1 Oppnevning av kontaktperson overfor grunneierne, innspill fra
Trond Ottersland
Trond Ottersland foreslår at det velges anleggskontakt som eget
styreverv i skigruppa, ref. møte på Malihaugen før jul. Referat fra
møte med grunneierne 18.12.2011.
Forslag til vedtak;
Styret velger en anleggsansvarlig og styret lager retningslinjer for
oppgaver til den anleggsansvarlige.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
2 Forespørsel fra Prestlia-gruppa om å bli med i skigruppa, innspill
fra Torbjørn Solberg
Torbjørn Solberg ønsker at gruppa som har hatt ansvaret for
Prestlia kan bli en del av ski-skiskyttergruppa og få et styremedlem i
styret. De ønsker fortsatt å ivareta Prestlia som en sjølstendig
undergruppe der de også tar ansvar for sin egen økonomi.
Bakgrunnen for innspillet er at de ønsker å bli en del av idrettslaget
for å kunne være i posisjon til å søke tippemidler/kommunale
kulturmidler. Samtidig ønsker de ikke å bemanne et eget styre som
en særgruppe må. De ønsker derfor å knytte seg til vår gruppe.
Vedtak:
Saken blir tatt opp på et ekstraordinært årsmøte.
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Innsatspriser for sesongen 2010/2011
Julie Gausen og Anders Trønsdal Lyngstad tildeles innsatspriser for
sine gode prestasjoner i skisporet sesongen 2010/2011.
Tore Woll, Jostein Hanssen og Gisle Løseth tildeles innsatspris som
fremragende trenere gjennom flere år.
Stein Markhus fikk overlevert blomster som takk for innstasen i
styret i Inderøy ski- og skiskyttergruppe.
Valg
Valgkomiteens innstilling:
Leder: Anstein Lyngstad – velges for 1 år
Styresmedlem: Siv Jørgensen – velges for 2 år
Styresmedlem: Anders Fossum – velges for 2 år
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

