ALPINGRUPPA
Protokoll- Årsmøte for 2015 i Geilo IL Alpingruppa:
Tid; 10. februar kl. 18.00
Sted: Møterommet Geilohallen
Agenda;
1.Styret sammensetning
Leder; Tordis Hjørleifsdottir
Nest leder: Siri Gaustad Kvinlog
Økonomiansvarlig: Ina Moeschinger
Rennasvarlig; Kiddi Bjørnsson
Styremedlem Håvard Veslehaug
Vara; Asle Gaustad Kvinlog og Iris Erdmann Litland
2.Idrettslig prestasjon v\Disa
Se vedlegg 2A
3.Dugnader for Hovedlaget.
-Skarverennet 2015- ansvar for drikkestasjon 3
-Voss - Geilo 2015- ansvar for stasjon «innlevering av sykkel» for transport vossBergen
-Bruktsportsalg 2015 – ansvarlig for innlevering- salg
-Skicamp 2015 – ansvarlig for aktivitet en dag i vinterferien
4.Styrets arbeid
Det er avholdt 5 styremøte i gjennom 2015 og 2 trenermøte som koordinerte med
styre og 1 foreldremøte.
-koordinering av renn i vår regi. Oppdateringer fra NSF, Buskerud Skikrets,
alpingruppa WEB, program, funksjonærlister, utstyr, premier, start og resultatlister.
-Hovedlandsrennet 2015 se vedlegg 2b
-Oppfølging av «årshjul» for alpingruppa
-Opprettelse av «Dropbox»
-Budsjett og regnskap
-Oversikt av «klær-banken» innkalle inn og utdeling
-Opprettelse av løperoversikter
-«Ansettelse» trenere
-Koordinerer trenermøte
-Samarbeidsmøter med Hallinglaget
-Samarbeidsavtaler med BS (treningssamlinger og møter)

-Samarbeidsavtaler med Geilo Holiday og GIL, treningstider, renntider, heiskort,
booking av trasser og utstyr
-Samarbeidsmøte med GIL-Snowboard og freeski
-Opprettelse av materialforvalter for utstyr og klær
-Levert artikler til «idrettsglede»
-Foreldremøte
-Oppfølging av stipendordninger i Geilo IL
-Deltakelse på gruppeledermøte i Geilo IL
-Sportsligplaner med samarbeid med trenere
-Rennplaner
-Rekruttering til alpingruppa
5. Idrettslig aktivitet v\ Asle
Se vedlegg 5A
6. Sosiale arrangement
Alle treninger og dugnader er i regi av Geilo IL Alpint. Det er en arena hvor vi skal ha
det godt sammen, et fantastisk sted være både treningsmessig og sosialt. Alle
løpere, trenere, ledere og foresatte har bidratt med å skape den flotte stemming som
er hos oss i Alpingruppa. I januar var det familie tur til Nesbyen, hvor vi reiste dagen
før Sonerennet, overnattet og hadde det fint sammen. I september var det høst tur til
Norefjell, der vi koste oss med aktivitet, god mat og fantastisk underholdning. For å
skape enda bedre kontakt med resten av alpinistene i dalen og i fylket så er
Hallinglagssamlingen og Buskerud kretssamlingene et flott sted å delta både for små
og store. Sosiale medier er også benyttet for å skape engasjement rundt treninger og
renn.
7. Idrettsarrangement
22.februar 2015; SSL. Kvalifikasjonsrenn til landsfinalen(LF) og hovedlandsfinale(HL)
21.februar 2015; SL. Kretsmesterskap og kvalifikasjonsrenn til LF og HL.
09.mars 2015; SSL. Sonerenn.
13-15. mars 2015; SSL, SL og parallell slalåm. Hovedlandsfinale. Vedlegg 7A
6.april 2015; SSL og parallell. Klubbmesterskap.
14.april 2015; Ski-cross. Telenorkarusellen
18-20.desember 2015. SSL, SL, SC. Førjulscup.
Alle idrettsarrangement som vi i Alpingruppe arrangerer ligger manger timer i dugnad
fra foresatte, trenere og mange andre frivillige som vi er stolt av å ha med oss i lag.
8. Anlegg og utstyr
Bekledning: fylt opp i størrelse som mangler (130-140-150) fartdress, jakker og
bukser.
9. Økonomi v\ Ina
Vedlegg 9A

10. Valg-2016\2017. Valgkomiteen leder Andreas Uthus og nestleder Odd Erik
Brataker. Det blei bestemt 2015 at vi har 5 i styre og 2 til vare.
Valg;
Disa Hjørleifsdottir: valgt til 2 år
Siri Gaustad Kvinlog; valgt til 2 år
Iris Litland; valgt til 2 år
Ikke på valg, har 1 år igjen
Kiddi Bjørnsson
Ina Moeschinger
Håvard Veslehaug
Asle Gaustad Kvinlog
Ny valgkomitee; Odd Erik Brattaker og Hlin Jensdottir
11. Evt.
11a Alpingruppe er stolt over at alle trenere som er med på treninger har utdanning
og nå i desember fikk vi 6 nye som trenere som var med på Trener1 kursen her på
Geilo. Vi gratulerer Andreas, Arild, Erik, Espen, Hans Martin og Stine.
11b Håvard skal innkalle til møte med arbeidsgruppa som skal lage sportslig plan,
iden gruppe sitter Håvard, Kiddi, Asle og Haukur. Sportsligplan skal presenteres i
slutten av mai 2016.
11c Det er opprettet en arbeidsgruppe som jobber med ny målbu i Geilolia.
11d Protokollen godkjennes av årsmøtet.
Styret for 2015 takker for tillitten som er vist, og vi gleder oss å forsette neste år for
alpinidretten i Geilo IL.

Geilo, 11.februar 2016
Disa Hjørleifsdottir

