REFERAT FRA ÅRSMØTE I INDERØY SKI- OG SKISKYTTERGRUPPE
2012
Tid
Sted
Til stede
Referent
Saksnr
1

2

3

Tirsdag 11.06.2012 kl 18.00
Øynaparken
Kirsti Stubbe, Anstein Lyngstad, Berit Aftret, Anders Fossum, Kari
Anne Sende Austad, Alf Magne Gausen, Eva Pauline Hedegart, Tore
Wold og Jostein Hanssen.
Kari Anne Sende Austad
Sak
Godkjenning av innkalling og sakliste
Her manglet det valg av møteleder og referent på saklisten.
Vedatk:
Tar dette på sak to
Valg av møteleder og referent
Vedtak:
Møteleder: Anstein Lyngstad
Referent: Kari Anne Sende Austad
Årsmelding
-Årsmeldingen ble gått gjennom av Anstein – viser til årsmelding
-Har tatt med noen inntekter i årsmeldingen.
-Vi har representanter både i langrenn- og skiskytterkrets.
Kommentar:
-Tølløv Trønsdal Lyngstad fikk pris for årets nykommer.
-Viktig med tilgjengelig kapital for å få igangsatt bygging av
klubbhus.
Vedtak:
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt
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Regnskap
Det ble orientert om regnskapet i ski-og skiskyttergruppa.
Kommentar:
Noe kan virke litt misvisende pga regnskapsår ikke samsvarer med
sesong.
Være obs på momskompensasjonsmidler.
Driftskostnader på løypemaskin, bør tas inn i skigruppa og
synliggjøres i regnskapet.
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Vedtak:
Regnskapet godkjennes med merknader som nevnt ovenfor.
Innkomne saker
Kom inn en sak etter frist vedrørende leiekostnader av jord. Dette tas
opp av styret senere.
Budsjett
Er satt opp ut fra regnskapet.
Kommentarer:
-Tror det kan ligge mer inntekt i parkeringsavgift hvis dette blir fulgt
opp bedre.
-Tilskudd til utøvere, færre dette vil dreie seg om neste år. Det nye
styret tar dette opp til diskusjon.
-Årlig sum til tråkkemaskin bør tas med inn i budsjettet.
Vedtak:
Budsjettet vedtas som fremlagt, men med de kommentarer som
nevnt ovenfor. Overskudd avsettes til styrking av egenkapital.
Styrer ser på disse midlene opp mot klubbhus og tråkkemaskin.
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Valg
Valgkomiteen har bestått av:
Even Gausen, Elisabeth Bach og Alf Magne Gausen
Valgkomiteens innstilling:
Leder: Anstein Lyngstad – velges for 1 år
Styresmedlem: Eva Pauline Hedegart – velges for 2 år
Styresmedlem: Astrid Moen – velges for 2 år

Styresmedlem: Tore Jørstad – velges for 2 år
Styresmedlem: Bjørn Ivar Wågan –velges for 2 år
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt
Ny valgkomite:
Stein Markhus – leder – 2år
Vidar Skjevik – 1år
Grete Modell Grande – 1 år
Vedtak:
Enstemmig vedtatt
Blomster overrakt til avtroppende styresmedlemmer

