
Protkoll fra årsmøtet i Snertingdal IF Ski, onsdag, den 30. mars 2016, - 

på Tones Matbar. 

Sak 1. Konstituering. Årsmøtet ble åpnet av leder Bjørn Egil Nordseth, som kunne 

ønske 11, medlemmer velkommen. 

Årsmøtet ble enstemmig erklært lovlig innkalt og sakslisten ble enstemmig 

godkjent. 

Posten BUDSJETT ble dog etterlyst. Leder kunne opplyse at dette var satt opp i 

grove trekk på kladd, men man ikke hadde  rukket å komme med et ferdigstillet 

forslag til budsjett. 

Årsmøtet vedtok å godkjenne at det nyvalgte styret utarbeidet et budsjett for 

kommende år. 

Valg av møteleder:  Bjørn Egil Nordseth 

Valg av protokollfører: Arne Martin Røste 

Valg av underskrivere av protokol: Alle 11 frammøtte medlemmer. 

 

Sak 2. Årsberetning: Denne ble ble lest av lagets sekretær. Det kom kommentar 

med spørsmål om hvor stor oppslutingen hadde vært på de organiserte 

treningene. Leder som også har fungert som hovedtrener, opplyste at det hadde 

vært 30 forskjellige løpere på treningene. Det ble også bemerket at det har vært i 

minste laget med personer/trenere til å ta seg av løperne. Det må gjøres forsøk på 

å få med flere til å ta en jobb som trenere/ledere. 

Et annet forhold som ble nevnt var gaven vi fikk ved Arnt E. Gåshus begravelse. 

Denne er vi selvsagt svært takknemlig for. Vi har tre ganger forsøkt å få inn en 

takkeannonse i bladet "På kirkevangen", dessverre uten å lykkes. 

Sak 3. Regnskap/ revisors beretning:  Regnskapet ble gjenomgått av lagets 

kasserer Monica Nordseth. Ved tidligere regnskap var det anmerket fra revisor  

at laget har en kasse som blir brukt på skirenn, som hele tiden har en beholdning 



på kr. 2000,- Dette beløp har ikke blitt lagt til i lagets regnskap/beholdning, men 

tas nå inn i regnskapet. I tråd med lagets revisorers tidligere antegnelse blir derfor 

SIF Skis kassabeholdning endret fra kr. 1750,- til kr. 3750,- Forøvrig hadde ikke 

revisjonen andre bemerkninger enn at regnskapet ble anbefalt godkjent. Laget 

hadde forøvrig underskudd på kr. 281,01 på sin drift regnskapsåret 2015. 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

Sak 4. Innkomne forslag: Det var ingen innkomne forslag. 

Sak 5. Valg.  Valget ble ledet av valgkomiteens leder, Mari Nordseth. Valgets 

utfall ble følgende: 

Leder: Bjørn Egil Nordseth, valgt for ett år. Nestleder Monica Klette valgt for 2 år. 

Sekretær: Marthe Ekerhaugen valgt for 2 år. Kasserer: Monica Nordseth, var ikke 

på valg, har ett år igjen av sin valgperiode. Styremedlemmer: Stina Roko valgt for 2 

år, Ståle Bråthen og Niklas F. Grøterud begge valgt for ett år. Varamedlemmer: 

Torjus Røste var ikke på valg og har ett år igjen av sin valgperiode. Steinar Lyshaug 

ble valgt for 2 år. 

Valgkomitee: Leder Kristin Myrberg-Hoff,  1 år. Birgit Kjelsrud 2 år og Dorthe 

Bjørnstad Hoff 3 år. 

Per G. Nordseth og Per Ruud fortsetter som revisorer. 

Alle valg var enstemmige. SIF Ski har med dette en kjønnsfordeling i styret med 5 

menn og 4 kvinner, og hele valgkomiteen er kvinner. 

Sak 6. Godkjenning av protokoll. Protokollfører leste opp protokollen som ble 

enstemmig godkjent og underskrevet av de frammøtte. 

                           ----------------------------------- 

Etter at årsmøtet var avsluttet ble de frammøtte bydd på hjemmelaget Pizza, 

kaker og kaffe. De som gikk ut av styret/verv ble av leder tildelt blomster. 

Lagets beste løper de senere år, Karen Amalie Nordseth, var nå ankommet. Hun 

har som en av bare 5 jenter kommet inn på Wang Toppidrettsgymnas, og ønsker å 



satse for fullt på langrenn ved siden av skolegangen. Hun ble av lagets leder 

ønsket lykke til videre, - og hun ble videre  tildelt et stipend stort kr. 10.000,- fra 

Snertingdal IF Ski, som en støtte og oppmuntring i sin  videre satsing ! 

 

Snertingdal, den 30. mars 2016 

 

 

 

   


