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Hemsedal Skiforening – årsmøte 
 
Møtereferat 
 
Møtedato: 30. desember 2012 
 
Sted: Kantinen på Kommunehuset i Hemsedal 
 
Til stede:  Ca 25 medlemmer 
 
 

 
Sakslisten er satt opp ihht Formål og vedtekter § 11 

 

1. Valg av dirigent og to personer til å signere protokollen 

1.1. Finn Solbakken ble valgt som dirigent 

1.2. Finn Roger Bråthen og Henning Ruud ble valgt til å signere protokollen 

 

2. Godkjenning av innkalling og agenda 

2.1. Godkjent 

 

3. ÅRSBERETNING 2013 

3.1. Se vedlegg side 3, 4 og 5 

3.2. Det kom spørsmål om hvor mange medlemmer det er fra hvert hyttevel. Styret svarte at det 

nå vil bli kartlagt i samarbeide med Hemsedal Hytteforening. HSF vil ta inn i 

medlemsregisteret; bosted/hyttested i Hemsedal. 

3.3. Det kom også råd i forbindelse med tilskudd fra Gjensidigestiftelsen. Gi god tilbakemelding 
og ha et ryddig regnskap så er det lettere å komme med søknad senere. 
 

4. FORMÅL OG VEDTEKTER – forslag til endring av §8 Årsmøte – ny tekst; «Årsmøtet, som holdes 

hvert år i desember måned, er foreningens høyeste myndighet». Endres fra april til desember. 

4.1. Godkjent 

4.2. Styret varslet Årsmøtet om at det vil komme et nytt forslag til §15 «Endring av formål og 

vedtekter» til neste årsmøte. Dagens ordning er for omstendelig. 

 

5. REGNSKAP 2013 

5.1. Se vedlegg side 7 for Revisorberetning 

5.1.1. Ingen merknader 

5.2. Regnskap pr 25. desember 2013 – se vedlegg side 9 

5.2.1. Godkjent 
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6. BUDSJETT 2014 

6.1. Se vedlegg side 10 

6.1.1. Godkjent 

6.1.2. Styret gav Årsmøtet en orientering om planene for sponsorarbeidet  – se vedlegg side 

11 og 12. HSF har ikke kapasitet til å jobbe med en Hovedsponsor – det vil kreve en 

større og mer profesjonell organisasjon. En Hovedsponsor vil normalt forvente en del 

«motytelser», som f.eks. bedriftsmesterskap i langrenn, foredragsholdere, bred 

eksponering osv.  Styret vil i kommende sesong jobbe aktivt for å få med Rasteplass-

sponsorer, Bedriftsvenner og Turkamerater – se vedlegg side 12. 

 

7. KONTINGENT - fastsette kontingent for sesongen 2014-2015 

7.1. Vedtak;  Kontingent gjeldende fra 1. sep 2014 for sesongen 2013-2014 

7.1.1. Familiemedlemskap kr 480.- 

7.1.2. Enkeltmedlem kr 330.- 

7.1.3. Enkeltmedlem sr – over 67 år kr 190.- 

7.1.4. Enkeltmedlem jr – under 26 år kr 170.- 

 

8. INNKOMNE FORSLAG 

8.1. Utstyre preppemaskinene med kamera og sender, slik at man kan følge med på hvordan det 

ser ut i løypene – «slow tv» 

8.1.1. Årsmøtet er positive til forslaget – styret tar forslaget opp med Hemsedal 

Utmarkservice og avklarer hva som er praktisk mulig samt kostnader. 

 

9. STRATEGI – PRIORITERINGER  

9.1. Styret presenterer grunnlag/tanker/idéer mht strategi og prioriteringer – se vedlegg side 

15 

9.2. Deltakerne på årsmøtet ble delt i tre grupper – diskuterer styrets forslag og identifiserer 

selv ytterligere behov, idéer og forslag – se vedlegg side 16 

9.3. Årsmøtet gav sin tilslutning til Styrets anbefaling 

9.4. Styret tar med innspillene fra Årsmøtet i det videre arbeidet – bl.a. i forbindelse med 

høringsuttalelsen til ny Sti- og løypeplan for Hemsedal. 

 

10. VALG: 

10.1. Leder – velges for ett år av gangen (ref § 13) 

10.1.1. Finn Solbakken – «Fritids-Hemsedøl»/Helsinglia 

10.2. Styremedlemmer - hvorav 3 er på valg hvert år (ref § 13) 

10.2.1. Olav Støyten – Hemsedal 

10.2.2. Ove Fekene – Hemsedal 

10.2.3. Hege Austheim Jacobsen – Hemsedal 

10.2.4. Svein Helge Viljugrein – Hemsedal (erstatter Tiril Nystedt Schau) 

10.2.5. Eva Kjølsrød - «Fritids-Hemsedøl»/Attjern (erstatter Geir Ulfsby) 

10.2.6. Tor Hengebøl - «Fritids-Hemsedøl»/Helsinglia (erstatter Øistein Medlien) 
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10.3. Revisor 

10.3.1. Ivar Wallin ble valgt som revisor 

 

10.4. Medlemmer av Samarbeidsforum (ref § 14) 

10.4.1. Det har ikke vært avholdt noe møte i Samarbeidsforum i 2013. Årsmøtet mener 

intensjonen med et slikt forum/møteplass er god, og ønsket derfor at det tas et nytt 

initiativ til å få samlet forumet i 2014. 

10.4.2. Som medlem av samarbeidsforum vil Hemsedal Skiforening invitere: 

10.4.2.1. Hemsedal Kommune 

10.4.2.2. Hemsedal Turisttrafikklag 

10.4.2.3. Turistkontoret 

10.4.2.4. Skistar AS 

10.4.2.5. Hemsedal Næringsforening 

10.4.2.6. Hemsedal Utmarkservice 

10.4.2.7. Hemsedal Idrettslag 

10.4.2.8. Hemsedal Turlag 

 

Hver aktør/organisasjon kan være representert med 1 medlem hver i Samarbeidsforum. 

 

10.5. Valgkomité på 3 medlemmer hvorav 1 er på valg hvert år. 

10.5.1. Valg ble ikke gjennomført. 

10.5.2. Det ble foreslått at styremedlemmer som går ut av styret utgjør neste periodes 

valgkomite. Årsmøtet gav styret mandat til å sette sammen en valgkomité. 

 

 

 

 

Hemsedal, 30. januar 2014 

 

_____________________      ______________________ 

Finn Roger Bråthen       Henning Ruud 

 

 

_____________________      ______________________ 

Olav Støyten       Finn Solbakken 

Referent       Referent 

 

 

Vedlegg: Presentasjon fra Årsmøtet 30. desember 2013 


