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H O V E D D O K U M E N T  

         Årsmøte 11.06.2020 
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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 utvalgene  

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

6. Behandle innsendte forslag og saker  

7. Fastsette medlemskontingent  

8. Fastsette treningsavgift 

9. Vedta idrettslagets budsjett  

10. Foreta følgende valg:  

a. Styreleder, nestleder, kasserer, tre styremedlemmer  

b. 1-6 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. 2 revisorer 

e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett  

f. Valgkomite med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte etter innstilling fra styret  
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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  
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Sak 4: Årsmeldinger for perioden 01.05.2019 – 02.06.2020 

 

ÅRSMELDING 
Gjøvik Skiklubb Hovedstyret 

2020 
 
 
Organisasjon 

Styret har bestått av:  

Leder: Pål Vist  

Nestleder: Tina Myhren  

Styremedlemmer:  

Ola Holmestad 

Bjørn Skare 

Marthe Sofie Linnerud Foss (ungdomsrepresentant) 

Thor Ola Ruud (leder alpint)  

Elling Langedal (leder langrenn)  

Idar Stenvold (leder skiskyting)  

Det er i perioden avholdt fem styremøter. Utvalgene har rapportert sin aktivitet på hvert møte.  

Medlemsantall:  

Totalt antall medlemmer per. 15.04.: 578 

Det har vært ryddet en del i medlemsregisteret, og ikke-betalende medlemmer er blitt fjernet. 

Utvalgene har nok en jobb å gjøre med å følge opp sine deltagere på treninger, og sikre at de 

blir registrert som medlem i Gjøvik skiklubb  

Økonomi:  

Hovedstyret har det økonomiske ansvaret for klubben, herunder også alle utvalg. Regnskapet 

er revidert og er tilgjengelig under årsmøtet slik at det kan studeres i detalj.  Regnskapet blir 

gjennomgått under årsmøtet.  

Gjøvik skiklubb har en meget solid økonomi. Med trygg økonomi har også klubben mulighet 

til å utvikle sine anlegg. Spesielt innen  alpint har det vært jobbet bra de siste årene med 

stadig oppgradering av Hovdebakken, og mye av dette er blitt finansiert med støtte fra 

næringsliv, fond og tippemidler. Klubben bør utarbeide en overordnet anleggsplan både for 

Hovdebakken og anlegget på Øverby. 
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Hovedlagets økonomi: 

  

  

  Budsjett 2019 Regnskap 
pr.31.12.19 

Inntekter 385 000 449 707 

Kostnader 327 700 339 369 

Sum finans  5000 -4 598 

Årsresultat 52 300 114 936 

  

   

Hovedlaget har ingen sponsorinntekter, inntektene kommer fra medlemskontingent og ulike 

tilskudd.  

Informasjonskanaler:  
Hovedstyrets informasjonskanal er klubbens hjemmeside. Utvalgene benytter i tillegg sosiale 

medier.  

Sportslig aktivitet:  

Gjøvik Skiklubb har WC-løpere i både langrenn og alpint. I tillegg markerer vi oss sterkt med 

flere løpere også på nasjonalt nivå. Resultater og øvrige kommentarer om sportslig aktivitet 

presenteres av hvert enkelt utvalg.  

 

Korona-pandemi /COVID-19 

Sesongen 2019/2020 fikk en brå avslutning på grunn av Koronapandemien, og all aktivitet i 

Gjøvik skiklubb og Idretts-Norge for øvrig stoppet 12. mars. Skiklubben har i perioden 

informert til sine medlemmer gjennom hjemmeside og Facebook, og fulgt de retningslinjer 

som myndighetene har gitt.   

Som følge av pandemien er mange viktige renn, som Landsfinale, Hovedlandrenn og  NM 

blitt kansellert. Gjøvik skiklubb måtte kansellere Øverbystafetten av samme grunn. 

Som følge av forbud mot forsamlinger har årsmøtet også blitt utsatt (utsatt frist gitt av 

Idrettsforbundet). Idrettsforbundet har også åpent for at årsmøtet kan gjøres digitalt 

(Microsoft Teams). 

 

Gjøvik 02.06.2020 

Pål Vist 

Leder  
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ÅRSMELDING 
Gjøvik Skiklubb Langrenn 

2020 

 
Langrennsutvalget: 
 
Oppdaters 
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ÅRSMELDING 
Gjøvik Skiklubb Skiskyting 

2020 
 
Oppdateres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅRSMELDING 
Gjøvik Skiklubb Alpint 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
Styrets forslag til vedtak: Årsrapport for klubben tas til etterretning 
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Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
 
Styrets forslag til vedtak: Regnskap for Gjøvik Skiklubb godkjennes 

Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker  
6.1:  Endring av «Signaturrett» for Gjøvik skiklubb 
Nåværende status:  
Det er ikke registret signaturrett i Brønnøysundregisteret, og dermed må styret i 
felleskap signere på vegne av klubben. Dette er en tidkrevende og lite effektiv prosess, 
og det ønskes å endre dette til at styreleder sammen med ett styremedlem kan signere 
på vegne av Gjøvik skiklubb. 
 
Forslag til vedtak: 
 
«Styreleder sammen med ett styremedlem kan signere på vegne av Gjøvik 
skiklubb, og Signaturrett endres tilsvarende i Brønnøysundregisteret» 
 

Sak 7: Fastsettelse av medlemskontingent 
Medlemskontingenter er per i dag:  
Støttemedlem: 100  
Enkeltmedlem: 300 
Familiemedlem: 500 
 
Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingent for neste år endres ikke 
 
 

Sak 8: Fastsettelse av treningsavgifter 
 
Styrets forslag til vedtak:  Utvalgene får fullmakt til å fastsette treningsavgifter 
 
 

Sak 9: Budsjett 
 
Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2020  godkjennes 

Sak 10: Valg 
Valgkomitéen fremlegger sitt forslag 

 


