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Saksliste: 

 

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 stiftelsens regnskap og revisors rapport 

7.  Behandling av innkomne forslag og saker  

8.  Fastsettelse av medlemskontingent 

9.  Vedta budsjettforslag 

10.  Valg  
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STYRETS BERETNING SESONGEN 2019 (1.1. – 31.12.19)  

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

Leder:      John Christian Eriksson 

Nestleder:      Unni E. Forshaug 

Styremedlemmer:   Sverre Håkon Evju  

Maria F. Dahl 

Grete Rolandsen 

Marit Sund 

Kristian Andreassen, 

Valgkomité:      Eirik Sund og Eirik J. Eriksen 

Revisorer:      Hålogaland Revisjon AS 

 

Styrets arbeidsoppgaver har vært fordelt som følger:  

Leder, John Christian Eriksson: Lede styret, initiere og koordinere aktiviteter, regnskap, 

budsjett   

Nestleder, Unni E. Forshaug:  Webansvarlig, kommunikasjon mot medlemmer, 

protokoll, medlemsregister, koordinering 

komiteer/grupper, FIS, BWC mv. 

Sportslig leder, Maria F. Dahl:  Sportslig leder, trenerforum, rennkarusell og andre 

arrangementer 

 

Styremedlem, Kristian Andreassen:  Traseer, bygningsmasse, nett etc., 

materiell/staur/maskiner, dugnadsarbeid 

Styremedlem, Sverre Håkon Evju:  Sponsorarbeid, planlegging arrangementer 

 

Styremedlem, Marit Sund:   Søknader på midler, oppfølging av disse mv.  

 

Styremedlem, Grete Rolandsen:  Sponsorarbeid, oppfølging av husstyret mv. 
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Styrets arbeid – styremøter og annet arbeid 

Styret avholdt igjennom 2019 totalt 9 styremøter. Et betydelig antall styresaker har vært behandlet, 

blant annet fortsatte oppgraderinger og vedlikehold av klubbens anlegg og eiendeler i fjellet, 

koordinering av renn og sportslig satsning, planlegging av forberedelser mot Junior VM og andre 

ordinære styresaker.  

Klubbens styre har vært svært opptatt av å sikre den sportslige satsingen på klubbens løpere, til tross for 

at klubbens medlemmer i stor grad har vært involvert under forberedelsene til Junior VM 2020. Styret 

har inntrykk av at den sportslige satsingen er godt ivaretatt og at det ikke har vært noen vesentlige 

ulemper knyttet til forberedelsene eller gjennomføringen av Jr. Vm.  

Den sportslige økonomiske rammen er økt med ca. 15% til. totalt kr. 460 000,-. I tillegg har det for første 

gang vært en egen para-klasse under Barnas World Cup. Klubbens sit-ski ble også denne sesongen ved 

flere anledninger brukt til treninger og renn.  

Det ble gjort utskiftinger i styret under årsmøtet, den 14. mars 2019. Jan-Arne Pettersen og Victoria 

Wikestad Nilsen fratrådte og ble erstattet av Marit Sund og Grete Rolandsen. Klubben vil takke fratrådte 

styremedlemmer for god innsats. Noen av styrets medlemmer ble gjenvalgt for en ny periode. 

Det er også avholdt ett medlemsmøte i perioden i tillegg til trener- og foreldremøter. 

Gjennom året er det lagt ned mye arbeid i styret, av trenerne, foreldre og andre med tilknytning til 

klubben. Det er lagt ned et stort stykke dugnadsarbeid, sommer og vinter, både i forbindelse med 

klubbens egne renn og arrangementer, og i forbindelse med Junior VM hvor klubben har en eierandel på 

1/3 i arrangørselskapet Narvik Alpin AS.  

Sommerens og høstens arbeid har bestått i oppfølgende arbeid på klubbens eiendommer, Asbjørnstua 

og tidtakerbua, på klubbens tekniske installasjoner og i forbindelse med forberedende arbeid frem mot 

Junior VM. Det er gjort noe planeringsarbeid bak verkstedbua og utbedringer av klubbens vann- og 

avløpsanlegg. Dugnadsgjengen har gjort en god jobb med rydding og sortering av utstyr.  

Asbjørnstua ble malt i 2018, og i 2019 ble dette fult opp med etablering av nytt rekkverk og opprydding 

rundt området. Klubben fikk overta en plasthall fra Nordkraft, men det viste seg vanskelig å få godkjent 

en etablering av denne ved siden av Asbjørnstua uten omfattende tiltak. Det er behov for etablering av 

nye lagringsfasiliteter, og dette vil bli vurdert av styret fremover.  

Styret har arbeidet mye med planlegging og gjennomføring av renn, FIS-renn, Barnas World Cup og 

andre mindre arrangementer. Det har blitt lagt ned mye tid i forbindelse med forberedelser til neste års 

Junior-VM, herunder arbeid med og planlegging av traseer, koordinering av ulike grupper i 

organisasjonskomiteen og annet arbeid.  
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Sportslig aktivitet  

Sesongen 2019 har vært svært god sett fra sportslige øyne. Klubben vokser på flere plan, ikke bare i 

medlemstall, men også i kvalitet og kompetanse. Over tid har NSK vært ledende i utviklingen av nord-

norsk alpinsport, noe vi også skal fortsette med i fremtiden. Det er derfor gledelig å kunne meddele at vi 

i klubben opplever motiverte utøvere med gode holdninger og samhold.  

Holdningene i klubben sett i sammenheng med de ulike kapasitetene som finnes på trener- og 

foreldresiden, gjør at enhver av klubbens utøvere kan nå svært langt dersom de vil.  

Fra styrets side er det gledelig å se at tilbakemeldingene peker i riktig retning når det gjelder den røde 

tråden mellom klubbens arbeid med aldersbestemte grupper og tilbudet som gis av FFA. FFA er en viktig 

del av det å kunne tilby klubbens utøvere en helhetlig sportslig satsning på hjemmebane, og det er 

derfor svært viktig at dette samarbeidet fungerer godt.  

De aldersbestemte gruppene varierer i antall fra år til år, noen grupper er mindre og noen er større en 

tidligere. Styret mener det er viktig å arbeide for å beholde utøvere så lenge som mulig, noe som har vist 

seg å ha nær sammenheng med økt sportslig aktivitet.  

Arne Olsen har også gjennom 2019 vært innleid som trenerkapasitet. Ut over dette har klubben et stort 

antall meget kvalifiserte trenere som sikrer den sportslige satsningen i alle aldersgrupper. Trenerne i 

klubben er for tiden på et gjennomgående høyt nivå. Klubben må derimot opprettholde satsningen på 

utdanning av nye trenere, slik at disse kan dra nytte, og lære, av dagens trenere. Hvordan trenerkabalen 

og strategien rundt dette vil bli løst fremover vil være et tema i styremøter utover høsten 2020.  

For øvrig er styret tilfreds og stolt over at det både er et tilbud for de aller minste, og para-utøvere.  

Hva gjelder klubbens løpere og resultater vises det til sportens egen rapport, hvor dette er oppsummert. 

Som det konkluderes med i sportens rapport vil den sportslige planen bli gjenstand for fornyelse i løpet 

av 2020.  

Klubben er i år som i fjord takknemlig for samarbeidet med Narvikfjellet, som gjør at vi har forutsigbare 

og stabile snø- og treningsforhold.  

Økonomi, årsregnskap og balanse  

Årsresultatet for 2019 ble et underskudd på kr. 23 267,-. Sum egenkapital og gjeld er kr. 1 270 194,-, 

hvorav kr. 682 303,- er egenkapital. 

Årets resultat er i motsetning til 2018 negativt. Det har lyktes styret å øke inntektene noe, samt å 

redusere kostnader til det nødvendige. Samtidig er det gjort løpende oppgraderinger og vedlikehold av 

eiendeler, i tillegg til at det løpende er kjøpt inn nødvendig utstyr for å sikre den sportslige aktiviteten. 

Underskuddet har sammenheng med endel overforbruk knyttet til både vedlikehold av egne eiendeler  
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og sportslig aktivitet. I tillegg er det gått med noe midler til innledende planeringsarbeid bak verktøybua. 

Driften av Asbjørnstua har for 2019 vært positiv, med økte inntekter. Salg av varer fra Asbjørnstua er en 

sentral del av klubbens inntektsbringenge virksomhet. Styret har som tidligere hatt fokus på å ta ned 

varekostnadene, slik at netto bidrag fra cafèdriften blir så høy som mulig. Husstyret i Asbjørnstua har 

løpende gjort vurderinger knyttet til dette, noe som vil vises ved økt fortjeneste fremover.  

Klubben har flere samarbeidspartnere som bidrar til at det sportslige nivået kan holdes oppe, til tross for 

at nødvendige kostnader knyttet til annen drift. Styret vil i år igjen takke alle våre samarbeidspartnere 

som gjør dette mulig! 

Styret betrakter klubbens økonomi som meget god og økonomistyringen som tilfredsstillende.  

Medlemmer  

Per utgangen av 2019 har klubben følgende antall medlemmer i de forskjellige gruppene: 

T.o.m 5 år: 24 

6 - 12:  85 

13 - 19:  28 

20 - 25:  19  

26 - :  124 

Oversikt over tidligere års medlemstall:
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I forhold til forrige års rapportering har medlemstallet gått ned med ca 60 medlemmer. Dette har sin 

hovedårsak i at det ikke har vært avholdt skiskole hvor alle deltakere blir medlem i klubben. Det har også 

vært en nedgang i antall aktive FIS-løpere.  

Rekruttering og økning av medlemstall er et sentralt arbeidsområde for så vel styret, sportslig utvalg, 

trenere og andre med tilknytning til klubben. Det er et felles ansvar for alle å bidra til at klubben har et 

tilbud som er attraktivt og som dermed bidrar til økning i medlemstallet. 

Det har heller ikke i 2019 blitt utnevnt noen nye æresmedlemmer i Narvik Slalåmklubb. 

Arrangementer  

Klubben har i 2019 og hittil i 2020 gjennomført følgende arrangementer:  

• Barnas World Cup – februar 2019 

• FIS-renn - april 2019 

• Sparebanken Narvik Alpin Cup – desember 2019 

• Fis renn, januar 2020 

• Junior VM – mars 2020 

I 2019 har det vært avholdt 3 større sportslige arrangementer i regi av klubben Barnas World Cup i 

februar, FIS renn i april og nykommeren Sparebanken Narvik Alpin Cup i desember. 2020 startet med FIS- 

renn som ble avholdt i begynnelsen av januar.  

Junior VM ble avholdt i begynnelsen av mars i varierende vintervær. Arrangementet ble gjennomført i 

samarbeid med Narvikfjellet og VM 2027 AS. Arrangementet som hadde vært planlagt over vel 1,5 år 

gikk av stabelen med ca. 400 – 500 frivillige og samlet de beste alpinistene i hele verden. Dessverre ble 

arrangementet rammet av Coronaviruset og måtte avlyses før de tekniske disiplinene var blitt 

gjennomført.  Tilbakemeldingen fra FIS og andre involverte har vært positive og klubben ønsker å takke 

alle gamle og nye dugnadsarbeidere for innsatsen som gjorde det mulig å gjennomføre Junior VM på en 

god måte.   

Styret er tilfreds med de arrangement som har blitt gjennomført. 

Til tross for tidlig sesongavslutning har klubbens løpere i samarbeid med FFA fått trent godt i fjellet helt 

frem til begynnelsen av juni. Totalt er det gjennomført mellom 20 og 30 dager med skitrening. En takk til 

FFA, Narvikfjellet og Narvik Skiklubb for samarbeidet rundt denne vårtreningen.  
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Stiftelsen Narvik Alpin 

Stiftelsens regnskaper er på tidspunktet for utarbeidelse av denne rapporten ikke ferdigstilt. Som i fjor er 

det liten drift i stiftelsen og styret vil i løpet av 2020 gjøre vurderinger rundt stiftelsens fremtid.  

Regnskapene for 2018 viser en omsetning på kr. 0,- og et underskudd på kr. 29 000,-. Underskuddet 

knytter seg til ordinære driftskostnader til regnskap, revisjon og lignende.  

Narvik Alpin AS 

Selskapet er inne i sitt første driftsår, og regnskaper for 2019 vil foreligge innen kort tid. Det har derimot 

vær begrenset økonomisk drift i selskapet i 2019.  

Selskapet har nylig gjennomført Junior VM og det antydes en ryddig og positiv økonomi. 

Klubbhuset Asbjørnstua  

Asbjørnstua er klubbens samlingspunkt, og er i sin helhet eid av Narvik Slalåmklubb.  

Det har de senere år vært valgt et husstyre til å forestå driften av Asbjørnstua. For sesongen 2019/2020 

ble det bestemt at arbeid med vaktlister skulle videreføres som en del av oppmannsoppgavene. 

Omsetningen i 2019 var god, mens utover i 2020 er omsetningen i Asbjørnstua nesten halvert 

sammenlignet mot fjoråret, dette skyldes bl.a. en avkortet sesong pga Covid-19. 

Husstyret har gjort grep for å forbedre bruttofortjenesten, og neste sesong vil sannsynligvis denne vise 

seg å være forbedret. Tiltak som er iverksatt er salg av alternative merkevarer med bedre innkjøpspriser.  

Det er også diskutert innvendige tiltak i Asbjørnstua for å heve standard og komfort. Det er ikke besluttet 

noen tiltak knyttet til dette, men det vil vurderes fremover.  

Det ble for øvrig gjort ytterligere vedlikehold/utbedringer av Asbjørnstua i 2019, både innvendig og 

utvendig. Rekkverk er ferdigstilt og ytterligere malingsarbeider er gjort. Vedlikeholdsarbeidet blir 

prioritert også i 2020, slik at standarden opprettholdes.  

Fremtidige vurderinger  

Det er et stort engasjement i klubben og langvarig fokus viser resultater på mange plan. Sportslig har 

klubben nå en stor gruppe løpere med høy motivasjon og ferdigheter som er med å «dra» hverandre i 

riktig retning.  

Trenerne har god kompetanse og bidrar til å holde en rød tråd gjennom arbeidet som blir gjort. Dette 

gjelder fra de yngste gruppene og helt til U16/jr/sr.  
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Rekrutteringen av nye utøvere virker å være bra, og avhenger etter styrets mening i stor grad av at 

tilbudet som gis er på et høyt nivå, sportslig og sosialt. Styret mener at tilbudet i klubben er og har vært 

bra, men vil ha fortsatt fokus på å forbedre det som kan forbedres. Blant annet vil styret inn mot neste 

sesong fornye de overordnede planverk i klubben, slik at det blir enda tydeligere hvilke overordnede 

målsetninger som finnes, og hvordan disse skal nås.  

Sportslig utvalg vil involveres sterkt i dette arbeidet og målet er å få på plass en fornyelse av klubbens 

sportsplan frem mot sesongstart.  

Styret er klar over at sesongen som har vært har medført høy belastning på trenere, foreldre og andre, i 

forbindelse med planlegging og gjennomføring av Junior VM i mars. Styret ønsker å vise takknemlighet 

for alle som har stilt opp, herunder også alle som har hatt fokus på å opprettholde det sportslige nivået 

på klubbens treninger i perioden.  

Fra klubbens side er det ikke noen tvil om at vi er inne i en spennende tid hvor det kommer til å være 

mye aktivitet både sportslig og på arrangørsiden fremover. Det er valgt en strategi hvor vi nå 

samarbeider med flere aktører rundt gjennomføringen av større renn, noe som styret tror er riktig med 

tanke på hvilke ressurser som finnes. Hvordan denne strategien skal utvikles vil styret vurdere parallelt 

med at planene for arrangementer frem mot et potensielt VM i 2027 blir kjent.  

I år som i fjor skal det pekes på at klubbens kjerne av frivillige over flere år legger ned et betydelig antall 

timer med dugnadsarbeid, og at kunnskapen som disse har opparbeidet seg med fordel kan fordeles på 

flere for fremtiden. Styret vil derfor også i år anmode foreldre, trenere eller andre med tilknytning til 

klubben om å melde seg til dette viktige arbeidet slik at belastningen kan fordeles og kunnskapen spres 

til flere. Styret ser at frivillige i forbindelse med jr. Vm har hatt flotte opplevelser og at mange har knyttet 

nye bekjentskaper på tvers av miljøer. Dette er viktig dersom vi i fremtiden skal være kapable til å opptre 

på den «store scenen». 

Klubbens samarbeid med skigymnaset, «FFA», er god, og det skal fortsatt være en sentral målsetning for 

klubben å bidra til utvikling og sportslig fremgang ved vårt eget lokale skigymnas. Det er derfor et mål å 

«overlevere» så mange utøvere som mulig til FFA i årene fremover.  

Det er innledet månedlige møter med Narvikfjellet for å koordinere ulike sider av trening etc. Dette ser 

ut til å gjøre dialogen enklere og samarbeidet bedre.  

Klubbens ønsker å rette en stor takk til alle samarbeidspartnere og bidragsytere for den støtte som gis til 

klubben. Støtten går uavkortet til sportslig aktivitet og drift av Narvik Slalåmklubb, noe som kommer 

lokalsamfunnet til gode.  

På vegne av styret i Narvik Slalåmklubb vil vi takke alle medlemmer, frivillige, samarbeidspartnere og 

andre med tilknytning til klubben, for et vel gjennomført og godt sportslig 2019.  
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Narvik, 9. juni 2020 

 

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

John Christian Eriksson 

leder  

 

 

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

Unni E. Forshaug    Maria F. Dahl     Sverre Håkon Evju  

nestleder    styremedlem    styremedlem 

 

    

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

Grete Rolandsen   Marit Sund    Kristian Andreassen 

styremedlem    styremedlem    styremedlem 

 

 

    

       

 

 

 

 

    


