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Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 

Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Valg av møtedirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 

4. Behandling av årsmelding, herunder sportslig rapport og andre grupperapporter 

5. Behandling av regnskap i revidert stand, herunder revisors rapport 

6. Behandling av innkomne forslag og saker  

7. Fastsettelse av medlemskontingent 

8. Vedta budsjettforslag  

9. Endring av klubbens vedtekter 

10. Valg 
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STYRETS BERETNING SESONGEN 2015 (1.5 – 31.12.15) 

Styret i Narvik Slalåmklubb har siden forrige årsmøte hatt følgende sammensetning: 

Leder:     Geir Arne Torbergsen 
Nestleder:  Unni Forshaug  
Styremedlemmer:  Eirik Olsen, Cecilie Markussen, Torfinn Rolandsen, Torbjørn Kufaas og Øystein 

Raunholm 
Valgkomité:  Eirik Sund, Oddgeir Berntsen og Frank Sundemeier 
Revisorer:  Kai Rune Baustad og Einar Sund 
 
Styrets arbeidsoppgaver har vært fordelt som følger: 

   

  Ansvarsoppgaver  

Formann Geir Arne Torbergsen Lede styret, initiere aktiviteter, medlemsregister, sponsor 

Kommunikasjon/sponsor Unni Forshaug (Nestleder) Webansvarlig, sosiale medier, kommunikasjon mot 
medlemmer, protokoll, medlemsregister 

Økonomi Cecilie Markussen Regnskap, budsjett, bank, posten  

Bakke/anlegg/Narvik Alpin Eirik Olsen Traseer, bygningsmasse, nett etc 

Sportslig leder Torfinn Rolandsen Tilrettelegge for best mulig sportslig aktivitet og 
informasjon til media sammen med trenere  

Asbjørnstua Øystein Raunholm Drift Asbjørnstua 

Arr./renn/søknader/FIS etc.  Torbjørn Kufaas Terminlister, planlegging og gjennomføring av renn, 
utarbeidelse av søknader på økonomiske midler, materiell 
(staur, maskiner) 

 

Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt 5 styremøter i styreperioden, og et betydelig antall styresaker er behandlet.  

I tillegg er det avholdt 1 medlemsmøte. Klubbens medlemmer ga styret god tilbakemelding på 

initiativet og det ble besluttet at det skal innkalles til minimum 2 medlemsmøter pr år. 

Sportslig aktivitet  
Siden sesongen 2015 (1.5 – 31.12.15) kun har gått frem til og med desember, så har det ikke vært så 

stor skiaktivitet. Noen av løperne har vært på ski i Østerrike, og i Kiruna.  

Gjennom hele sommeren og høsten har det vært stor aktivitet på barmarksiden, og vi ser at flere av 

løperne har utviklet seg godt. De yngste gruppene våre kom i gang i september, og det er gledelig å 

se at det er mange barn på treningene. 

Sportslig sett har ikke sesongen gitt mange resultater, men nevner den flotte starten i FIS-systemet til 

Bertine Aam Olsen. 

Gjennom hele sommeren og høsten har våre trenere jobbet godt, med klare målsetninger og høy 

aktivitet, og styret er veldig godt fornøyd med den innsatsen som er lagt ned. Dette er avgjørende 

med tanke på rekruttering og sportslig fremgang. 



4 
 

Økonomi, årsregnskap og balanse 
Årsresultatet for denne sesongen ble et overskudd på kr. 53.366,-, og dette føres inn i egenkapital. 
Sum Eiendeler og Egenkapital og gjeld er kr. 954.296,-. 
 
Den økonomiske situasjonen til klubben betraktes som sterk, og klubben har gjennom flere år 
opparbeidet gode rutiner og god kontroll over økonomien. 
 
Årets overskudd kommer som et resultat av at sesongen kun har gått frem til 31.12.2015, og selve 
skisesongen ikke har kommet i gang. 
 
Styret betrakter klubbens økonomi som meget tilfredsstillende.  
 
Medlemmer  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 tom. 5 år 11 23 20 11 7 9 

6-12 68 105 97 122 142 117 

13-19 27 38 29 25 32 30 

20-25 9 8 2 5 7 9 

26 - 70 93 94 100 88 119 

 185 267 242 263 276 294 

 
 
Vi fortsetter veksten av nye medlemmer, og vi ser at fra 2012 og frem til i dag, så har pilen pekt 
oppover, noe som er veldig gledelig. Det er en liten nedgang i medlemmer mellom 6-12 år, men at 
antallet medlemmer i de over 26 år har økt.  
Klubben må jobbe enda mer for å rekruttere flere medlemmer fra Skiskolen, og få de med videre i 
klubben. 
Styret skal jobbe videre med rekrutteringstiltak, og jobbe for å øke antall nye medlemmer i klubben. 
Klubben har fått på plass nytt medlemsregister, noe som gjør at det er lettere å følge opp alle 
medlemmene. 
 
  
Arrangementer 
Det har ikke vært noen arrangementer i perioden 1.6.2015 – 31.12.2015 

 

Stiftelsen Narvik Alpin  
Utkast til Årsregnskap for 2015 er ikke utarbeidet. 
Stiftelsen hadde i 2015 (1.5 – 31.12.15) ingen driftsinntekter eller utgifter. Virksomhetens totalkapital 
(balansen) pr. 31.12.15 var på kr. 103 729,- 
Stiftelsens grunnkapital er fortsatt kr. 100.000 og har i tillegg en egenkapital på kr. 3.729, hvilket vil si 
at vedtektene for stiftelsen er ivaretatt.  
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Klubbhuset Asbjørnstua 
Asbjørnstua er klubbens samlingspunkt, og er i sin helhet eid av Narvik Slalåmklubb. Det har vært 

gjort en god del oppgraderinger, og den siste oppgraderingen er å få installert nytt renseanlegg, og 

nye toaletter. 

Narvik Slalåmklubb har fra 1 juni og frem til 15 desember hatt utleie, og det har resultert i en inntekt 

på kr. 127.000,-. 

Det jobbes med flere oppgraderinger i tiden fremover, slik at vi står bedre rustet i kampen om 

kundene i fjellet.  

 

Fremtidige vurderinger  

Det jobbes godt i klubben, og vi ser et stort engasjement hos våre trenere og medlemmer i klubben. 

Styret jobber kontinuerlig for å legge til rette, slik at engasjementet skal fortsette, noe som klubben 

vil nyte godt av i tiden fremover. Styret har stort fokus på de yngste gruppene, slik at vi kan være 

med på å sikre rekruttering i årene fremover. 

Narvik Slalåmklubb har fått tildelt NM-2017, og er veldig stolt over å ha blitt gitt den tilliten. NM-

2017 skal gjennomføres i regi av Stiftelsen Narvik Alpint, og det er Kjell Krane som skal lede denne 

jobben. 

Klubben jobber sammen med FFA om å få til et tilbud for de overårige løperne våre, slik at de fortsatt 

kan satse på ski på hjemmebane. Tilbudet ventes å være klart i slutten av mars, eller begynnelsen av 

april. 

Det jobbes med å få et FIS-renn til Narvik i slutten av april, noe styret håper vi skal få til. 

På vegne av styret i Narvik Slalåmklubb, vil vi takke alle som har vært med å bidratt til vårt arbeid for 

alpinsporten, og vært med å skapt det gode miljøet som vi har i klubben. 

 

 

 

Narvik, 10.03.2016 

 
 
_____________________ ______________________ _____________________ 
Geir Arne Torbergsen  Unni Forshaug   Eirik Olsen 
Leder    Nestleder   Styremedlem 
 
 
_____________________ ______________________ ____________________ 
Torbjørn Kufaas  Torfinn Rolandsen   Øystein Raunholm 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
 
 
_____________________  
Cecilie Markussen  
Styremedlem       


