Gjøvik Skiklubb

Årsmøte

Ingvild Flugstad Østberg
WC 201516: Nr. 2 sammenlagt
Tour de Ski 2016: nr. 2 sammenlagt
21 pallplasseringer i WC 201516

21.4.2016

Maren Skjøld
Ecup 201516: Nr. 1 sammenlagt
Nr. 1 Ecup slalåm
Nr. 1 Ecup kombinasjon
NM 2016: Tre sølv

HOVEDDOKUMENT

Åpning
Saksliste:
1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av:
a. Innkalling
b. Saksliste
c. Forretningsorden
3. Valg av:
a. Dirigent
b. Referent
c. 2 personer til å underskrive protokollen
4. Behandle skiklubbens årsmelding, herunder årsmelding fra komiteene
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Behandle ny lov for idrettslaget
11. Foreta følgende valg
a. 3 styremedlemmer for 2 år
b. 16 medlemmer i utvalgene alpint, langrenn og skiskyting. Lederne i gruppene tiltrer
styret med fulle rettigheter
c. Øvrige valg i h.h.t. årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d. 1 revisor
e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har represasjonsrett
f. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte etter
innstilling fra styret

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenning av følgende:
a) Innkalling
b) Saksliste
c) Forretningsorden

Sak 3: Valg for gjennomføringen:
a) Dirigent
b) Referent
c) To personer til å underskrive protokollen

Sak 4: Årsmeldinger for perioden 7.5.2015  11.4.2016

Hovedstyret:
Organisasjon.
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Gaute Strandlie
Sigrid Snuggerud
Finn Flugstad
ThorOla Ruud
Kari Siem
Kristian Aleksander Vist
Pål Vist (leder alpint)
Dag Owren (leder langrenn)
Stein Bollum (leder skiskyting)

Hovedstyret har i perioden fulgt § 5 Kjønnsfordeling. I tillegg har vi hatt to styremedlemmer i ung
alder, hvorav en som ungdomsrepresentant i styret.
Det er i perioden avholdt åtte styremøter. Utvalgene har rapportert sin aktivitet på hvert møte.
Medlemsantall:
Totalt antall medlemmer per 11.4.2016: 784. Å holde medlemsregisteret oppdatert er en stor jobb.
Leder ønsker i den forbindelse å rette stor takk til medlemsansvarlig for den store innsatsen han har
lagt ned i dette.
Økonomi:
Hovedstyret har det økonomiske ansvaret for klubben, herunder også alle utvalg.
Økonomien i klubben er god og vi leverer nok et godt resultat. Regnskapet er revidert og ligger
tilgjengelig med resten av årsmøtedokumentene slik at det kan studeres i detalj. Regnskapet blir
gjennomgått under årsmøtet.

Inntekter
Kostnader
Sum finans
Resultat

Budsjett
2 010 400
1 674 800
4 000
339 600

Regnskap
1 988 388
1 732 865
11 692
267 215

Hovedstyret har ingen sponsorinntekter, inntektene kommer fra medlemskontigent og ulike tilskudd.
Hovedstyret har gitt utvalgene muligheten til å inngå egne sponsoravtaler for å kunne bedre sin
økonomiske situasjon.
Styret diskuterte høsten 2015 muligheten for å fremforhandle avtaler med generalsponsorer på vegne
av hele klubben. Dette arbeidet kom seg aldri videre fra idéstadiet, men var ment å være et overordnet
samarbeid på tvers av klubbens utvalg uten at det skulle påvirke hvert enkelt utvalgs muligheter til å
inngå egne avtaler.
Informasjonskanaler:
Hovedstyrets informasjonskanal er klubbens hjemmeside. Utvalgene benytter i tillegg sosiale medier.
Sportslig aktivitet:
Ingvild Flugstad Østberg har tatt enorme sportslige skritt denne sesongen. Hun har nå etablert seg i
verdenstoppen i både sprint og distanselangrenn.
Maren Skjøld vant Ecupen og har fått plass på WClaget for neste sesong.
Dette er to utøvere vi er stolte over å ha i klubben.
Disse to er “spydspissen” i det som er en klubb med utøvere som hevder seg godt både lokalt og
nasjonalt. I tillegg har vi en mengde utøvere i yngre aldersklasser.
Alpint har i sesongen som har gått gjort et fremragende arbeid med rekruttering av de aller yngste
medlemmene. Dette er viktig for at klubben skal kunne vokse også i fremtiden.
På årsmøtet 2015 fikk følgende utøvere tildelt stipend på kr. 3 500:
Andreas Gudbrandsen
Joar Amundsen
Lasse André Skare
Kristian Aleksander Vist
Anne Marthe Brenden
Kristoffer Seegaard
Sigrid Snuggerud
Fredrik Fuglerud Flugstad
Tuva Bakkemo
Kristian Jakobsen
Sondre Bollum

Anlegg/utstyr:
Det gjøres stadig arbeid med klubbens anlegg. Oppussingen av klubbhuset på Øverby er ferdigstilt og
resultatet er meget bra. Det vil også bli lagt ny asfalt rundt rulleskiløypa i året som kommer.
Klubbhuset i Hovde er også blitt pusset opp og det arbeides med planer for videre utvikling av
anlegget i Hovde.

Oppsummering:

I år som i fjor har Gjøvik Skiklubb gjort seg bemerket på idrettsarenaer både i nasjonalt og
internasjonalt. Dette gleder alle som har en tilknytning til klubben og gir motivasjon og inspirasjon til
våre yngre utøvere. Det er samtidig viktig at vi fortsetter det gode arbeidet som allerede legges ned for
å skape gode og brede lavterskeltilbud til de som ikke nødvendigvis drømmer om å bli verdensmester.
Å få dekket alle roller og arbeidsoppgaver i et idrettslag kan i mange tilfeller være en utfordring. En
spesiell takk rettes alle de som stiller opp og ofrer mye av sin fritid på Gjøvik Skiklubb. Uten deres
arbeid ville ikke klubben gått rundt. En takk rettes også utøvere, sponsorer, foreldre, trenere og andre
frivillige som bidrar til at klubben kan holde et godt aktivitetsnivå.
Årsmøtet markerer slutten på en sesong, men på grunn av vår nordlige beliggenhet er det ikke lenge til
snøen faller igjen og en ny sesong er i gang. Da skal vi legge til rette for at våre utøvere kan nå sine
mål, og at det kan skapes nye, gode minner med ski på beina.
Gjøvik 12.4.2016
Gaute Strandlie
Leder

Alpint
ÅRSMELDING ALPINUTVALGET SESONGEN 20152016
Styret har bestått av:
Leder
Sportslig leder
Anleggsansvarlig
Kasserer
Styremedlem

Pål Vist
Morten Amundsen
Bjørn Skare
Thor Ola Ruud
Are Stegane

Det er avholdt 6 styremøter i perioden.
Vi har hatt en eventyrlig rekruttering de siste to årene, og selv om vi er tynne i aldergruppen 10 – 16 år
lover dette godt for fremtiden.
Alpingruppas hovedtrener har også i år vært Morten Amundsen, og han har hatt ansvar for de eldste
løperne i aldergruppen 10 – 16 år. Denne gruppen har hatt 9 løpere. Også i år har denne gruppen vært
en del av TeamX, et treningssamarbeid sammen med Peer Gynt Alpint og Harestua IL.
I gruppen under 10 år har vi hatt tre treningsgrupper. Hovedansvarlige for de yngste har vært Sondre
Landmark Evensen og Lars Elton Myhre. De har lagt ned en formidabel innsats og fått denne gruppen
til virkelig å blomstre. De har hatt med seg Brooke Skjellerud og Kristian Aleksander Vist som
assistenttrenere. Totalt har gruppen under 10 år hatt over 50 løpere med på treningene! Det har videre
vært flere treningskvelder som er blitt avsluttet med kveldsmat i varmestua. Dette har vært et veldig
bra tiltak som har styrket samholdet i klubben!
På årets klubbavslutning var vi over 60 løpere, med hele spennet av løpere fra yngstemann Mauritz
Elton Myhre på tre år og opp til Maren Skjøld! Klubbavslutningen ble også benyttet til å hedre Maren

for hennes fantastiske resultater i årets sesong, og også ordføreren, Bjørn Iddberg var med for å hilse
fra Gjøvik kommune. Ordføreren delte også ut klubbpremie til alle løperne!

Sportslige resultater
Den yngste gruppen startet forsiktig med renn i fjor og vi hadde med 10 løpere på Asgeircup. Denne
sesongen har vi fått med enda flere, og vi var største klubb både under årets Kikanrenn og Young
Attacking Vikings (oppfølgeren etter Asgeircup) med over 30 løpere!
Maren har hatt en fantastisk sesong, og som førte norske kvinneløper vant hun Europacupen
sammenlagt, i tillegg vant hun Europacupen i slalåm og alpin kombinasjon! Det er kun Jarle Halsnes,
Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde som har vunnet EC tidligere fra Norge, foruten Bjørnar
Neteland (Fana IL) som vant årets EC for herrer.
Maren har også fått sin debut som Worldcupløper, og av fire starter fikk hun WC poeng i tre av
rennene. Maren er nå tatt ut til det norske WorldCuplaget for neste sesong!
Maren fikk også med seg tre sølv fra årets NM i alpint på Oppdal.

Skiskole
Også i år arrangerte vi skiskole. Det var rekordstor deltagelse med hele 37 unger, og flere av dem så vi
igjen på treninger utover vinteren!

Foreldretrening
Vi har arrangert flere treningskvelder for foreldre i vinter, og 15 – 20 foreldre med vekslende
ferdigheter har deltatt! Dette har vært veldig gøy – bra for det sosiale ved at foreldre blir bedre kjent,
og viktig for klubben at foreldre kan stå på ski slik at de kan hjelpe til på treninger osv.

Hovde
Også denne sesongen har Frode Rostad vært ansvarlig for heisdriften. Han og hans team har gjort en
flott jobb! Førte driftsdag ble 20. desember, men allerede dagen etter måtte vi stenge heisen på grunn
av mildværet, og vi kom ikke i gang igjen før litt ut i januar. Sesongen har gitt 81 driftsdøgn med
normal drift, i tillegg har det på slutten av sesongen vært noen kvelder hvor det kun har vært åpent for
trening. Teknisk status i Hovde er bra. Det ser ut til at Frode ønsker å gi seg som ansvarlig for driften
av Hovdeheisen, så vi har startet med å se på driftsformen fremover.
Klubbhuset i Hovde er blitt pusset opp. Fasade utvendig er malt, nytt kjøkken er installert og
varmestue er malt. Vi har også fått en god del nye (brukte) møbler.

Arrangementer

Marken
Også denne sesongen hadde alpingruppa pommes frites salg på Marken. Dette er den ene av
våre to store dugnader, som både er sosialt og gir en fin inntekt til klubbkassen. Omsetning var
omtrent på gjennomsnittet.
Bruktskisalget
ble også denne gangen avviklet på Gjøvik skole. Dette var 40års jubileet for dette
arrangementet! Vi opplever at det er fallende omsetning på bruktskisalget (samme rapporteres fra
andre klubber som har lignende arrangementer) men det gir fortsatt et bra bidrag til klubbkassen. Vi
har et ønske om å få inn mer barn / ungdom langrennsski.
Kikkanrennet
Årets Kikkanrenn hadde 85 startende, hvorav over 30 fra egen klubb! Vi får bra
tilbakemeldinger fra de andre klubbene i kretsen at vi er en dyktig arrangørklubb som får til en effektiv
rennavvikling. Også i år var premien sjokoladefigur fra Gjøvik Chokoladefabrikk. Dette er blitt
Kikkanrennets «varemerke», og en veldig populær premie!

Investeringer
Vi har gjort noen investeringer i utstyr siste sesong. Det er blitt kjøpt inn 80 stk kortporter og hindre /
buer. I tillegg har vi kjøpt inn 450 meter med sikkerhetsnett for å hindre at skiløpere krysser
heistraséen.

Økonomi
Alpingruppa leverer et solid resultat for 2015, og overskuddet ble som budsjettert på ca. 200’. Vi har
derfor nå bygd opp et bra buffer som skal sikre driften fremover og sikre at vi kan håndtere fremtidige
kostnader med heisen.

Pål Vist
Leder alpinutvalget

Langrenn:
ÅRSMELDING LANGRENNSUTVALGET SESONGEN 201516
Langrennsutvalget har bestått av følgende:
Dag Øystein Owren
Elling Langedal
Ingerid G. Lunde
Frode Nordahl
Erland Ramstad
Per Spilsberg

leder
sportslig leder
Økonomisk ansvarlig
Anleggsansvarlig
Arrangementsansvarlig
Sekretær

Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter.
Sport:
Sesongen 2016 er over og ble enda en jubelsesong i klubbhistorien. Ingvild Flugstad Østbergs leverer
på tross av tidligere prestasjoner sin mest framgangsrike sesong, og var denne sesongen verdens nest
beste skiløper på damesiden, uansett konkurranseform og distanse. Se vedlagt oversikt over hennes
prestasjoner sesongen 2016.
Organisering:
Omfanget på aktiviteten i klubben i sesongen 2016 har vært solid og god. 7 9åringene åringene i den
yngste gruppavi har i år vært mellom 20 og 25 stk. Ansvarlig for gruppa har vært JoØrnulf Aaslund
sammen med Silje Brobakken og Silje Benonisen De har hatt trening en gang ukentlig fra høstferien
og ut skisesongen. De aller fleste har deltatt jevnt på klubbrenn og noen 8åringer har deltatt i
sonerenn og på stafetter.
Treningsgruppa for 1012årinengene har vært ledet av Ole Marius Eriksen sammen med Øyvind Lien,
Atle Brobakken, Jon Asle Berg og JoAre NordliEriksen, og har hatt svært godt treningsoppmøte med
over 25 stk. Gruppa har satset mye og godt på å få med løpere ut på de nærmeste sonerennene, og
deltakelsen har vært god. På Madshusstafetten og Øverbystafetten var enda større enn i forrige sesong.
Vi ønsker enda flere ut på sone og landsrenn og arbeider målrettet med dette.
Treningsgruppene 3 og 4 har vi også denne sesongen organisert som en gruppe med noen
differensieringer. Eivind Flugstad Østberg har hatt ansvaret for treningen og har hatt noe hjelp av Tom
Harald Foss. Gruppa har vært på 2023 stk
15og 16åringene har også hatt regiontreningstilbudet kalt GTLrekrutt gjennom hele året.
Sesongen 2016 har 6 juniorer vært en del av regionteamet Gjøvik Toten Langrenn. Mange av disse
har levert gode resultater.
Turrenngruppa har også denne sesongen drevet sin aktivitet som tidligere år og vært ledet av Vinjar
Borge. De har vært i gang fra 1. august til etter Vasaloppet.
Damegruppa ble dannet for to sesonger siden og aktiviteten har vært god. Trener ansvaret har vært
dekket av Kari Waage og Erna Nyborg.
Samlinger:
1316 åringene avholdt nærsamling med utgangspunkt Øverby i september.
15 og 16åringene Har vært invitert på deler eller hele av GTLteamet sine nærsamlinger og også
deltatt på noen av deres tester.
Klubbens tradisjonelle samling på Gålå i november samlet også i 2016 over 80 deltakere og
forholdene var gode, tross lite snø i lavlandet.
I tillegg har mange av klubbens løpere deltatt på sommerskiskoler og samlinger i regi av Oppland
skikrets.
Sportslige resultater:
Den sportslige oppsummeringen ble innledet et par av Ingvilds høydepunkt i sesongen der hun for
alvor har stadfestet at hun er i verdenstoppen uansett distanse og konkurranse form. Vi husker spesielt
godt hennes innsats i Tour de Ski, der hun satte skidronninga Therese Johaug på plass i distanserenn
og helt fram til siste dag, truet hennes totalseier. Hun har gått 35 WCrenn og vært på pallen i 21. Hun
har vunnet 2 individuelle og 2 stafetter. Vi viser eller til den totale oversikten som er vedlagt.

Håkon Ramstad fikk også mye av denne sesongen ødelagt av sykdom, men fikk gått noen renn utover
sesongen. Han avsluttet glimrende på NM del 2 med en 22. Plass på 10 km fristil og 18.plass på
5mila.

Blant juniorene er det mange som har gjort sine saker bra. Ingrid Sørumshaugen har prestert jevnt godt
i eldste dameklasse og sluttet på 21. plass i norgescupen. Kristian Jakobsen i M 18 tok flere steg
framover og tok NCpoeng i de fleste renn. Beste plassering ble nr. 15, og sammenlagt ble han nr. 35.
I yngste juniorklasse hadde Tuva Bakkemo en kjempeflott sesong, hun vant likegodt de to siste
NCrennene og leverte stadig bedre resultater fra starten av sesongen. Sammenlagt ble det en
glimrende 4.plass.
Også Fredrik Fuglerud Flugstad med to renn til poengplass og Kristoffer Seegaard med en 48.plass i
NM leverte gode resultater.
Løperne i hovedlandsrennalder har oppnådd svært gode resultater denne vinteren. Krsitine Haanes
Strandlie og Arngrim Sørumshaugen gikk seg begge til finalen i sprint i Hovedlandsrennet, Arngrim
tok også en glimrende 11. plass på distanserennet, mens Kristine ble nr. 23.
Blant 15åringene har Hedda Bakkemo vært suveren i kretsen. I HL ble 17.plass i sprinten beste
resultat.
Blant 1314åringene ble Andrine Fuglerud Flugstads 6. plass i Ungdommens Holmenkollrenn beste
resultat.
Se ellers vedlagte oversikt over løpere som har kvalifisert seg til hedersbevisninger.
Økonomi/markedsarbeid:
Langrenn har fortsatt investeringene i tidtakerutstyr og har kjøpt inn Emit startenhet. Oppussing av
klubbhytta og området på Øverby har også vært store løft og innendørs er det nesten ferdigstilt.
På markedsiden har en holdt inntektene på omtrent samme nivå som siste år, og Per Wilhelm
Klevenberg har gjort en god jobb her. Regnskapet blir gjort opp med et lite overskudd
Anlegg:
Arbeidet innen og utendørs på Øverby har fortsatt. Nytt kjøkken er ferdig monter i klubbhytta. I selve
anlegget har det blitt fjernet en del skog for å få bedre gjennomlysning. Lyskaster på parkeringsplassen
har blitt satt opp.
Inndelingen av Kongetribunen er ferdig, renovering av rom i 2. etg i klubbhytta er ferdigstilt. To nye
målsøyler med lys og klubbemblem og ny lyskaster mot nordre del av stadionsletta er oppe. I hele
klubbhytta er det lagt nytt strømopplegg. Det er også montert kontakter ute, og laget nytt rekkverk på
brua syd på stadion. Det er laget trapp fra Pplassen ned til hytta og lagt bark i skråningen. Arbeidet vil
fortsette i 2016.
Arrangement:
Øverbyrennet (rulleski) ble arrangert. Vi brukte ny trasé der starten var utenfor Totens Sparebank i
sentrum. Totens Sparebank sponset også bergpris, som var helt nytt av året. Dette fungerte igjen godt
og gjorde rennet mer attraktivt. Ingvild deltok og kastet glans over rennet.

Klubbrenn:
Det ble gjennomført 9 klubbrenn i vinter. Det første rennet på terminlista ble avlyst p.g.a. kulde. Det
nye tidtakersystemet (QuickTime) med brikker ble benyttet under samtlige klubbrenn. Arrangørstaben
blir stadig bedre til å håndtere systemet både når det gjelder påmelding som kan gjøres på nettet på

forhånd og til tidtaking og resultater ble lagt ut via hjemmesiden kort tid etter rennet. De ivrigste kan
gå inn på QuickTime.no for å følge med oss direkte.

Madshus Skimaraton:
Deltakerantallet ble i år 383 totalt (medberegnet Madshus Stuttmaraton). Det ble et vellykket
arrangement under fine forhold. En egen hjemmeside for rennet ble opprettet allerede i 2014.
Øverbystafetten:
Dette ble nok en gang et fint arrangement der vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Rennet ble avholdt
under flotte forhold på Øverby. 134 lag deltok.
04. april var det det» Ingvildrennet» på Øverby. Rennet ble i år arrangert som en kosetur for de som
ville følge Ingvild nesten fra barndomshjemmet til målgang. Dette var populært blant alle i de yngste
gruppene. Ved målgang ble det delt ut medaljer til alle løperne i klubben. Ordføreren var også på
plass med egen tale. Elling Langedal holdt tale fra Skiklubben. Kommunen spanderte kaker.
På tradisjonell måte arrangerte vi premieutdeling for klubbrenn og klubbmesterskap samt utdeling av
hedersbevisninger i Eureka 14. april.
Informasjon/PRarbeid:
Vår nye samarbeidspartner Sport1 Amundsen på CC var tilstede på to klubbrenn med utstyr og
smørestøtte. Totens Sparebank stilte med “TotenTeddy” i forbindelse med ett av klubbrennene.
Langrennsutvalget vil benytta anledningen til å takke alle våre sponsorer og samarbeidspartnere.
Vi ønsker også å takke Arvid Viberg for godt samarbeid og gode løyper.

Gjøvik 15. april 2016

Dag Øystein Owren
Leder Langrennsutvalget

Skiskyting
ÅRSMELDING SKISKYTTERUTVALGET SESONGEN 201516
Skiskytterutvalget har i 2015 bestått av: Stein Bollum (leder), Svein Egil Linnerud (sportslig leder),
Arild Valle (kasserer), Lise Konow Linnerud (sekretær), og Einar Sogstad (styremedlem). Det er
avholdt 5 styremøter hvor 15 saker er behandlet.
Økonomi: Utvalget hadde i 2015 et underskudd på 3.000, kroner, og en gjeld til hovedlaget på
25.000,.
Fire gutter i alderen 1114 år har vært med videre fra forrige sesong, og tre gutter har gjennomført
skiskytterskolen. Løperne har trent to ganger i uka, henholdsvis en dag innendørs på Reviholen, og en
dag i Karidalen, i tillegg trener de med langrennsgruppa. Klubben har oppnådd flere gode resultater,

spesielt har det vært mye god skyting. De beste resultatene denne sesongen hadde Sune Raknes
Sogstad i G14 med bronse under KM fellesstart, og Sondre Røyne Valle i G13 med bronse i KM
sprint. Sondre tok også en sterk 21.plass på normaldistansen under Kvalfossprinten som er de unges
uoffisielle NM. Sesongens høydepunkt for de unge løperne var nok skiskytterfestivalen på Liatoppen,
hvor klubben stilte med to stafettlag. Iver Nordli Eriksen i G11 fikk med feilfri skyting, en sterk
18.plass under fellesstarten.
Klubben har også en junior løper som denne sesongen har representert Team Skistua Hemsedal . Etter
en oppløftende høst, fikk han dessverre ødelagt det meste av sesongen av sykdom.
Styrets forslag til vedtak:
Årsrapport for klubben tas til etterretning

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Styrets forslag til vedtak:
Regnskap for Gjøvik Skiklubb godkjennes
Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker
Ingen saker innkommet innen fristens utløp

Sak 7: Fastsettelse av medlemskontigent
Medlemskontigenter er per i dag:
Støttemedlem: 100
Enkeltmedlem: 300
Familiemedlem: 500
Styrets forslag til vedtak:
Medlemskontigent for neste år endres ikke
Sak 8: Budsjett
Styrets forslag til vedtak:
Budsjett for 2016 godkjennes

Sak 9: Behandle idrettslaget organisasjonsplan
Styrets forslag til vedtak:
Idrettslagets organisasjonsplan godkjennes

Sak 10: Behandle forslag til ny lov
Styrets forslag til vedtak:
Ny lov for Gjøvik Skiklubb godkjennes
Sak 11: Valg

Valgkomitéen fremlegger sitt forslag.
g. Tre styremedlemmer for 2 år
h. 16 medlemmer i utvalgene alpint, langrenn og skiskyting. Lederne i gruppene tiltrer
styret med fulle rettigheter
i. Øvrige valg i h.h.t. årsmøtevedtatt organisasjonsplan
j. En revisor
k. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har represasjonsrett
l. Valgkomite med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte etter
innstilling fra styret

