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Saksliste: 

Velkommen ved 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 2020 (1.1 – 31.12.20)  

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

Leder      John Christian Eriksson 

Nestleder:      Unni Forshaug 

Styremedlemmer:   Sverre Håkon Evju 

Marit Sund 

Frank Sundermeier 

Kristian Andreassen 

Grete Rolandsen 

Valgkomité:      Eirik Sund, Eirik J. Eriksen, Maria Dahl 

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 Forshaug:  Webansvarlig, kommunikasjon mot medlemmer, 

protokoll, medlemsregister, koordinering 

komiteer/grupper, FIS, BWC mv. 

Kristian Andreassen:  Traseer, bygningsmasse, nett etc., 

materiell/staur/maskiner, dugnadsarbeid 

Frank Sundermeier:  Sportslig leder, trenerforum, rennkarusell og andre 

arrangementer 

 

Sverre Håkon Evju:    Sponsorarbeid, planlegging arrangementer 

 

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

 

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

Året 2020 har vært et spesielt år også for Narvik Slalåmklubb. 

Styret avholdt igjennom 2020 totalt 5 styremøter, nesten halvparten av hva som ble avholdt året før. 

Styret har behandlet flere saker, men aktiviteten har naturlig nok, grunnet Covid-19, vært lavere enn 

ellers.  

Blant sakene som har vært behandlet er:  

- Sportslig aktivitet 

- Forberedelser til jr. VM 

- Covid-19, regler og retningslinjer for NSK 

- Klubbekledning 

- Retningslinjer og holdninger for medlemmer av NSK 

- Strategiarbeid 

- Planlegging og gjennomført flytting av utstyrslager i fjellet 

- Sponsorarbeid 

- andre ordinære styresaker 

 

Narvik Slalåmklubb var sentral under gjennomføringen av Junior VM i alpint i mars 2020. Arrangementet 

ble avlyst midtveis, dagen før Norge ble stengt ned. Arrangementet ble frem til avlysningen gjennomført 

på en svært god måte gjennom selskapet Narvik Alpin AS hvor Narvik Slalåmklubb eier 33% av aksjene.   

Tilbakemeldingene i etterkant, både fra løpere, trenere, FIS og andre involverte har vært positive, og 

arrangementet må kunne sies å ha vært en suksess til tross for avlysningen og de ulemper dette har 

medført.  

Klubbens styre har, som nevnt sist årsmøte, vært svært opptatt av å sikre den sportslige satsingen på 

klubbens løpere, til tross for at klubbens medlemmer har vært involvert under forberedelsene til Junior 

VM. Styret har inntrykk av at den sportslige satsingen har vært godt ivaretatt og at det ikke har vært 

noen vesentlige ulemper knyttet til forberedelsene eller gjennomføringen av Junior VM. Dette til tross 

for at klubbens medlemmer underveis i arrangementet måtte gjennomføre enkelte treninger i Ankenes 

Alpinklubb sitt anlegg. Styret mener at dette kun har vært positivt.  

Klubbens innsats har gitt et økonomisk bidrag som vil være med å dempe de negative konsekvensene av 

kostnader, arbeidstimer, bruk av utstyr, ulemper og andre forhold.  

Den sportslige økonomiske rammen for 2020 ble oppretthold med ca. kr. 460 000,- slik fastsatt i 

budsjett. Som følge av Covid-19 har derimot ikke budsjettet vært utnyttet fullt ut som forventet til 

sportslig aktivitet. Bidrag til klubbekledning og enkelte investeringer i Asbjørnstua har likevel ført til at 

kostnadsnivået ligger på et relativt høyt nivå, gitt aktiviteten som har vært. Det økonomiske resultatet 

for 2020 er likevel positivt, slik forventet, som følge av inntekter fra Junior VM, herunder delvis dekning 
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av bortfalt inntekt via stønadsordningen som administreres via Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Det ble gjort utskiftinger i styret under årsmøtet i juni 2020. Maria Dahl fratrådte og ble erstattet av 

Frank Sundermeier. Klubben vil takke Maria for sin gode innsats gjennom flere år som styremedlem og 

sportslig leder. Noen av styrets medlemmer ble gjenvalgt for en ny periode. 

Som følge av Covid-19 har dugnads- og møteaktiviteten vært noe begrenset. Dugnadsarbeidet har likevel 

vært effektivt og bestått i flytting av lagercontainere, opprydding rundt gamle containere, rundt 

Asbjørnstua, vedlikehold på klubbens tekniske installasjoner og oppgraderinger av Asbjørnstua, hvor det 

nå er installert en ny vedovn, gjort malingsarbeider og kjøpt inn noe enkle møbler.   

Dugnadsgjengen, som organiseres av et av styrets medlemmer har gjort en meget god jobb, men vi ser 

som tidligere år, at vi er avhengige av å få med flere på dugnad, dette for å ivareta klubbens forpliktelser, 

generelt vedlikehold og klubbaktivitet. 

Sportslig aktivitet  

Sesongen 2020 har vært preget av Covid-19 pandemien som har satt en stopper for kontinuiteten i den 

sportslige aktiviteten. Som følge av nedstenging og avlysning har det vært vanskelig å gjennomføre alle 

planlagte treninger. Begrensningene har også gjort at det ikke har vært gjennomført noen renn etter 

mars 2020 og frem til nyttår.  

Klubbens løpere har derimot fått trent godt, både våren 2020 og gjennom høsten og tidlig vinter. 

Værmessig har det vært lite snø siste del av 2020, noe som har begrenset omfanget av treningen. Styret 

ser frem til en smittefri tilværelse fremover og vil prioritere å opprettholde, samt å forbedre, den 

sportslige aktiviteten i klubben.  

Hva gjelder klubbens sportslige aktivitet vises det for øvrig til sportens egen rapport, hvor dette er 

oppsummert.  

Økonomi, årsregnskap og balanse  

Årsresultatet for 2020 ble et overskudd på kr. 771 812,-. Sum egenkapital og gjeld er kr. 1 879 596,-, 

hvorav kr. 1 454 115,- er egenkapital. 

Årets resultat er som forventet positivt. Styrets løpende arbeid med samarbeidspartnere for å øke 

inntektene fortsetter å gi resultater. Samtidig har en del kostnader knyttet til vedlikehold og drift vært 

redusert som følge av Covid-19. Utgifter til sportslig aktivitet er redusert noe, samt at både kostnader og 

inntekter er redusert for annen inntektsgivende aktivitet, herunder drift i Asbjørnstua.  

Støtteordningene knyttet til Covid-19 har bidratt til at klubbens forventede resultat som følge av blant 

annet Junior VM, politimesterskap, Barnas World Cup og drift av Asbjørnstua til dels kan opprettholdes. 
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Klubben har solide og langvarige samarbeidspartnere som bidrar til at det sportslige nivået kan holdes 

oppe. Disse har i det vesentlige opprettholdt sine forpliktelser til tross for Covid-19, noe styret er svært 

fornøyd med. Styret vil i år igjen takke alle våre samarbeidspartnere som bidrar til at klubbens aktivitet 

kan opprettholdes på et svært høyt nivå. 

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

Medlemmer  

Per utgangen av 2020 har klubben følgende antall betalende medlemmer i de forskjellige gruppene 

(2019 i parentes): 

0-5 år:  20 (24) 

6-12 år:  51 (85) 

13-19 år: 27 (28) 

20-25 år: 13 (19)  

26 år og eldre: 122 (124) 

 

Oversikt over tidligere års betalende medlemstall: 

 

  2013  2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

0-5 år  11  7  9  26 30 38 24 20 

6 -12 år  122  142  117  129 144 135 85 51 

13-19 år   25  32  30  30 23 30 28 27 

20-25 år  

  
5  7  9  10 15 13 19 13 

26 år og 

eldre  

100  88  119  126 136 125 124 122 

 Totalt 263  276  294  321 340 341 280 233 

 

Medlemstallet har gått ned med 47 medlemmer, det er viktig å poengtere at dette i all hovedsak skyldes 

årlig opprydding i medlemsarkivet, der ikke-betalende medlemmer slettes fra arkivet iht retningslinjer 

far Norges Idrettsforbund. Utøvere som kommer fra Lekepartiet er ikke registrert som medlem før 1. 

kvartal 2021.  
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Rekruttering og økning av medlemstall er et sentralt arbeidsområde for styret. Styret vil ha stort fokus på 

utviklingen av antall medlemmer sett i lys av Covid-19 samt arbeide for nyrekruttering av løpere. 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 2020 blitt utnevnt noen nye æresmedlemmer i Narvik Slalåmklubb. 

Arrangementer  

Klubben har i 2020 gjennomført følgende arrangementer:  

- FIS-renn 

- Junior VM 

 

I 2020 har det vært avholdt 2 større sportslige arrangementer i regi av klubben. FIS-rennet ble avholdt i 

begynnelsen av januar og Junior VM i mars, frem til dette ble avlyst midtveis. 

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.  

Arrangement som måtte avlyses var:  

- Junior VM  

- Politimesterskap 

- Barnas World Cup 

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 er i prosess med å legge til rette for ny aktivitet i stiftelsen frem mot 

NM 2022. Styret ser verdien av å ha en stiftelse som kan arrangere renn uten at risikoen ligger til 

klubbens ordinære drift.   

Regnskapene for 2019 viste en omsetning på kr. 0,- og et underskudd på kr. 34 000,-. Underskuddet 

knytter seg til ordinære driftskostnader til regnskap, revisjon og lignende. Stiftelsens egenkapital er kr. 

160 000,-. 
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Narvik Alpin AS 

Selskapet gjennomførte Junior VM i 2020 og endte opp med et positivt resultat. Regnskap er ikke 

publisert enda. Narvik Slalåmklubb har fått en utbetaling på kr. 140 000,- fra selskapet som følge av 

Junior VM.  

Klubbhuset Asbjørnstua  

Asbjørnstua er betydelig utbedret innvendig siden sist årsmøte. Styret ser frem til å kunne invitere nye 

og gamle kunder til Asbjørnstua til neste sesong.  

Fremtidige vurderinger  

Klubben er fortsatt en av de mest tradisjonsrike og aktive klubbene i regionen, og langvarig fokus viser 

resultater. Covid-19 har bremset aktiviteten noe det siste året, men fra et sportslig ståsted har det vært 

bra engasjement til tross for begrensningene som har vært satt. 

Klubben har fortsatt en stor gruppe løpere med høy motivasjon og ferdigheter som er med å «dra» 

hverandre i riktig retning. En stor del av disse løperne begynner nå på skigymnaset i Narvik (FFA), noe 

som er gledelig å se for klubbens styre. Klubbens styre og sportslig utvalg må jobbe for at kommende 

årskull også blir så store som mulig, og at disse står godt rustet for veien videre.  

Klubbens trenere 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/Junior/Senior.  

Rekrutteringen av nye utøvere vil påvirkes av de forhold vi har vært en del av det siste året, men 

avhenger etter styrets mening fortsatt i stor grad av at tilbudet som gis er på et høyt nivå, sportslig og 

sosialt.  

Styret fortsetter med å oppdatere klubbens planverk og vil forhåpentligvis være i mål med dette arbeidet 

innen utgangen av inneværende sesong.   

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 
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frem mot et potensielt VM i 2027 blir kjent.  

Blant annet har det blitt vedtatt at NM 2022 skal arrangeres av stiftelsen, og at fremtidige E-cup, World-

Cup eller lignende skal samarbeides om i større grad ved at det arrangeres i selskapet Narvik Alpin AS.  

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 Junior 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 sine bidrag i et svært unormalt og utfordrende 2020.  
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Narvik, 10. juni 2021 

Styret i Narvik Slalåmklubb 

 

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

John Christian Eriksson    Unni Forshaug   Kristian Andreassen  

leder     nestleder   styremedlem 

 

 

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

Frank Sundermeier    Grete Rolandsen  Marit Sund 

styremedlem/sportslig leder  styremedlem   styremedlem 

 

 

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

Sverre Håkon Evju 

styremedlem 


