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Hemsedal Skiforening – Årsmøte 2015 
    

Aganda 
 
Møtedato: Lørdag 1. oktoer 2016 kl 16:00 – 18:00 
 
Sted:  Gravsetstugu 
 
1. Valg av dirigent og to personer til å signere protokollen 

– Finn Solbakken ble valgt som dirigent 
– Anne Sjøvold og Arild Olsen ble valgt til å signere protokollen 

 
2. Godkjenning av innkalling og agenda 

– Godkjent 
 

3. ÅRSBERETNING 2015 – herunder orientering om situasjonen ifht Hemsedal Utmarkservice 
– Styrets leder orienterte – se side 3 - 6 i vedlagte presentasjon til Årsmøtet 

 
4. REGNSKAP 2015 

– Resultat pr 31. des 2015 kr 72 467.- 
– Balanse pr 31. des 2015 kr 183 126.- (pr 31. aug 2016 kr 310 708.-) 
– Se side 7 og 8 i presentasjon til Årsmøtet 

 
5. BUDSJETT 2016 

– Resuktat kr 77 442.- 
– Prognose pr 31. des 2016 kr 286 182.- (kr 200.000.- pt ikke overfort til HUS) 

 
6. KONTINGENT - fastsette kontingent for sesongen 2016-2017  

– Uendret – samme kontingent for 2016-2017, som for 2015-2016. Familiemedlem kr 520.-, 
Enkeltmedlem kr 360.-, Enkeltmedlem senior kr 210.-, Enkletmedlem jr kr 190.- 
 

7. VEDTEKTER – styrets forslag til endringer 
– Se eget vedlegg med vedtatte vedtekter 
– § 2. Formål (vedtatt på Årsmøtet 1. oktober 2016) 

– Hemsedal Skiforening er en ideell interesseorganisasjon for sine medlemmer – åpen 
for alle.  

– Hemsedal Skiforening har som formål å virke for utbredelse av ski- og sykkelidrett 
og annet friluftsliv i Hemsedal, og vil arbeide for sitt formål gjennom å: 

– Bidra med fellesgodefinansiering til utvikling, vedlikehold og som driftstilskudd til 
løypenettet 

– Bidra med dugnadsressurser til løypeutvikling og -vedlikehold 
– Medlemsservice – informasjon og medlemsfordeler 
– Aktiviteter og arrangementer alene eller i samarbeid med andre organisasjoner – 

sommer som vinter 
– Bidra i arbeidet med å realisere sti- og løpeplanen 

 
8. INNKOMNE FORSLAG - ingen  

 
9. VEIEN VIDERE – PRIORITERINGER  

– Styret orienterer – Årsmøtet diskuterer og gir sine føringer om veivalg og prioriteringer  
– Formål, rolle og strategi 

– Se eget dokument med Formål, rolle og strategi – se også presentasjon til Årsmøtet 
side 16 – 19 
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10. VALG: 
– Leder - Tor Norbye – «Fritids-Hemsedøl»/Heimskar  
– Hege Austheim Jacobsen – Hemsedal  
– Tor Hengebøl - «Fritids-Hemsedøl»/Helsinglia 
– Pål Gulsrud - «Fritids-Hemsedøl»/Helsinglia 
– Jørgen Albech - «Fritids-Hemsedøl»/Skogshornfeltet  
– Anne Sjøvold – «Fritids-Hemsedøl»/Golf Alpin  
– NN –  ingen kandidat – kan velges på Årsmøte i des 2016 

 
11. EVENTUELT 

– Ingen saker 
 
 

Hemsedal, 1. oktober 2016 
 

 
 
Arild Olsen    Anne Sjøvold   Nina Solbakken 
Medlem    Medlem    Referent 
   
 
 


