
Referat fra årsmøte alpingruppa Geilo I.L
Tid: Onsdag 10.02.16. Sted: Møterommet Geilo I.L
Tilstede: Disa, Asle, Ina, Bjarte, Kurt, Odd Erik, Arild, Trille, Espen B-L, Hans Martin, Kiddi, 
Håvard, Hlin, Viggo, Siri (ref.)
Sak 1. Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent. 
Kommentar: Vi skal sjekke ut om alle sakspapirer skal sendes ut på forhånd. Kun innkalling 
ble sendt ut. På NIF sine sider, står det at relevante vedlegg skal legges ut sammen med 
innkalling senest en måned før årsmøte.

Sak 2. Valg av referent: SiriKvinlog.
            Valg av to personer til å underskrive protokoll: Viggo Kristiansen og Odd Erik 
Brataker.

Sak 3. Årsmelding 2015. Årsmeldingen ble lest gjennom og godkjent. 
Kommentar til protokoll: Seks personer i alpingruppa tok trener 1 kurs i regi av NSF høsten 
2015. Dette hadde ikke kommet med på årsmelding. Det ble en diskusjon om årsmeldingen 
skulle gjelde pr. sesong eller pr. kalenderår ang. sportslige saker. I år var det gjort litt begge 
deler, men flertallet mente det var mest riktig å følge kalenderår. Regler for dette sjekkes opp 
til neste årsmelding.
Angående dugnader er det kun dugnader for Hovedlaget som er dokumentert i års-meldingen 
og ikke alle dugnadene som blir gjort for alpingruppa. Håvard ønska å ha med disse 
dugnadene også, for å synliggjøre alt arbeidet som blir gjort innad i gruppa. Styret sjekker 
hvordan dette gjøres i de andre gruppene i Geilo I.L
Geilo I.L har holdt skicamp i vinterferien der alpingruppa har hatt ansvaret en dag. Dette utgår 
i år p.g.a at det går på dagtid og de ansvarlige må evt. ta fri fra jobb for stille opp, samt at vi 
nå har få eldre utøvere som kan hjelpe til.
Det har kommet en del oljesøl på klærne fra heisen i Havsdalen. Disa har snakka med 
skiheisen og vi skal få refundert klærne som er ødelagt. Vi kan ikke samle inn klær midt i 
sesongen, så alle med oljesøl på klær må ta bilde og sende med navn på barn + str. på klær. 
Det blir sendt ut en påminnelse om dette på Facebook / sms.

Sak 4. Regnskap 2015: Ina gikk gjennom og redegjorde tydelig hvorfor det var flere store 
avvik i regnskapet for 2015. Hovedpostene for avvik var innkjøp av nøtter, stor innvestering 
på klær der det var budsjettert med sponsorinntekter som uteble og store utgifter til trening i 
Havsdalen i høst. Regnskapet ble godkjent.

Sak 5. Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag på forhånd.

Sak 6. Budsjett 2016: Gjennomgang av budsjett. 
Det kom et spørsmål til posten om treningsavgift om det var planlagt en større tur for 
alpingruppa. Utgiftsposten er nokså stor for 2016 på grunn av at vi måtte betale så mye for å 
trene i Havsdalen i høst. Det er pr. nå ikke noen konkrete planer om en lengre tur, men det er 
satt ned en arbeidsgruppe som jobber med en sportslig plan der det vil komme tydelig fra hva 
alpingruppa vil satse på og hvordan pengene skal brukes. Planen er tenkt å være ferdig i mai 
og den vil bli lagt ut på høring.

Sak 7. Valg 2016-2017: Valg-kommitè: Andreas Uthus og Odd Erik Brataker. 
Disa Hjorleifsdottir – styreleder, Siri Kvinlog og Iris Litland (vara). På valg. Alle ble valgt inn 
på nytt.



Kiddi Bjørnson, Ina Moechinger, Håvard Veslehaug og Asle Gaustad Kvinlog (vara) har et år 
igjen.

Eventuelt: 
• Donald Duck mesterskapet i Hemsedal og Skarverennet kolliderer og det blir 

utfordrende for mange å få fulgt opp begge deler. Det er renn ulike dager for jenter og 
gutter og vi må sende noen til Hemsedal og hjelpe hverandre slik at alle barna får 
mulighet til å dra til Hemsedal. 

• I høst fikk alpingruppa har fått ny Facebook side for at dette skulle være en lukka 
gruppe for medlemmene i alpingruppa. Det er nå kommet veldig mange 
uvedkommende i den nye gruppa også og det er ønske om å gjøre noe med dette. Det 
er også veldig forvirrende med to Facebook grupper og til tider litt vanskelig å finne 
fram. Styret tar opp denne saken på neste møte og prøver å finne en enklere 
informasjonskanal.

• Hovedlaget skal kjøpe inn et videokamera som alpingruppa skal få disponere. Der kan 
det legges ut filmer fra treningene og det blir en lukka gruppe der alle barna får sin 
egen konto.

• 11D: Protokollen godkjennes av årsmøtet. 11D: Protokollen godkjennes av årsmøtet. 
11D: Protokollen godkjennes av årsmøtet.. 

• Diverse informasjon: Det jobbes stadig med et bedre samarbeid mellom gruppene 
-alpint, snowboard og twin-tip. I april blir det felles overnattingstur til Hemsedal i 
forbindelse med sonerenn. Renn i vinter – vi har to kvallikrenn, et sonerenn og 
klubbmesterskap igjen.  Sportslig plan er under arbeid. Dårlig organisering på 
Slåttajordet. Ingen har hovedansvar for trening og trenerne som stiller savner en 
plan/rød tråd i treningen og syntes det er vanskelig å steppe inn på kort varsel når en 
ikke vet hva som har blitt gjort tidligere. Det ligger en plan over hva som skal skje på 
hver trening, men det kom et forslag på å lage en rulleringsplan for trenerne og det 
gjør det kanskje litt lettere å forberede seg. Variabelt oppmøte på slåttatreningene.


