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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. Valg 
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STYRETS BERETNING SESONGEN 2016 (1.1 – 31.12.16) 

Styret i Narvik Slalåmklubb har siden forrige årsmøte hatt følgende 
sammensetning: 
Leder:    Geir Arne Torbergsen 
Nestleder:  Unni Forshaug  
Styremedlemmer:  Eirik Olsen, Maria Dahl, Alexander Berntsen og Torbjørn Kufaas 
Valgkomité:  Eirik Sund, Oddgeir Berntsen og Frank Sundemeier 
Revisorer:  Rune Pettersen og Einar Sund 
 
Styrets arbeidsoppgaver har vært fordelt som følger: 

	 	 	
  Ansvarsoppgaver  

Formann Geir Arne Torbergsen Lede styret, initiere aktiviteter, medlemsregister 
Kommunikasjon/sponsor Unni Forshaug 

(Nestleder) 
Webansvarlig, kommunikasjon mot medlemmer, 
protokoll, medlemsregister 

Økonomi Alexander Berntsen Regnskap, budsjett, bank, posten  
Bakke/anlegg/Narvik 
Alpin 

Eirik Olsen Traseer, bygningsmasse, nett etc 

Søknader/sharepoint Maria Dahl Søknader på midler, oppfølging av dokumenter, og 
arkivering av disse 

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 
I 2016 ble det avholdt 13 styremøter, og et betydelig antall saker ble behandlet. 

Det ble også avholdt 2 medlemsmøter i perioden. 

Sportslig aktivitet  
Sportslig sett har 2016 vært et tilfredsstillende år, hvor vi har hatt løpere som har deltatt 
både i Landsfinalen og på Hovedlandsrennet, og som leverte resultater i forhold til våre 
forventninger. 

Trekker frem Alexander Berntsen og Bertine Aam Olsen sine Ironman tester, hvor 
Alexander skåret over 400 poeng, og Bertine fikk over 700 poeng.  

Bertine ble også tatt ut til å kjøre Europacup både på Trysil og på Kvitfjell, samt at hun 
leverte mange gode FIS-renn. Hun ble også tildelt Kongehusets pokal for 2016, samt at 
hun også ble tildelt innsatspokalen for hennes innsats i 2016. 

Narvik Slalåmklubb fikk en Nord Norsk mester. Anette Torbergsen vant både Super-G og 
Slalåm i NNM som ble arrangert i Mo i Rana.  

Narvik Slalåmklubb ansatte i august Morten Opshaug i 50% stilling som trener, hvor 
hans hovedoppgaver var å ha fokus på de minste gruppene (Skiskolen, U8 og U10). 
Tilbakemeldingene fra forskjellige grupper, er så langt er bare positive. Det må erkjennes 
at det er vanskelig å få trenerkabalen til å gå opp. 
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Vi ser også at det er svært få løpere i de eldste klassene (U14/U16/Jr./Sr.), og det må 
jobbes hardere for å beholde flere lengre på ski. 

Styret har i tillegg mottatt en statusrapport, og forslag til tiltak fra Sporten, og styret ser 
på dette som viktige innspill i det videre strategiarbeidet, for utvikling av sporten i Narvik 
Slalåmklubb. Styret vil innkalle både Sportslig utvalg og trenerne etter påske for å 
diskutere både status, og de tiltakene som sporten har spilt inn.  

Etter at klubben bestemte at vi skulle følge kalenderåret for rapportering, så ser vi at det 
blir en kunstig inndeling i rapportering for sporten i forhold til sesongen. Så lenge vi 
rapporterer i forhold til kalenderåret blir dette dessverre slik.  
 
Det arbeides godt i blant våre trenere, med god aktivitet og klare målsettinger, og styret 
ønsker å berømme dem for en helt avgjørende oppgave med tanke på både rekruttering, 
motivering og sportslig fremgang. 

Arbeidet som utføres på klubbens skiskole er også av stor betydning for klubben, og 
fortjenes å bli fremhevet. 

Øvrige sportslige kommentarer fremgår i sportens egen beretning. 

Vi vil i denne sammenhengen berømme Narvikfjellet for de gode forholdene, og den 
innsatsen som de legger ned for at vi skal ha best mulig treningsforhold. 

 
Økonomi, årsregnskap og balanse 
Årsresultatet for 2016 ble et overskudd på kr. 74.660,-, og dette føres inn i egenkapital. 
Sum Eiendeler og Egenkapital og gjeld er kr. 921.397,-. 
 
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 klubben har få løpere i de eldste klassene, 
og dermed er det lavere kostnader knyttet til de. 
 
Styret betrakter klubbens økonomi som meget tilfredsstillende.  
 
Medlemmer  

Jan Rognmo ble utnevnt som Æresmedlem på medlemsmøtet 15 juni 2016, etter lang og 
tro tjeneste for innsatsen som han har lagt ned for klubben. 

	
2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

	tom.	5	år	 23	 20	 11	 7	 9	 26	
6-12	 105	 97	 122	 142	 117	 129	
13-19	 38	 29	 25	 32	 30	 30	
20-25	 8	 2	 5	 7	 9	 10	
26	-	 93	 94	 100	 88	 119	 126	

	
267	 242	 263	 276	 294	 321	
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Klubben fortsetter veksten i medlemstallet, og vi ser at vi øker betraktelig i 
aldersgruppen 4-12 år, noe som er gledelig, siden klubben i 2016 har satset på 
rekruttering blant de yngste. 
Klubben må jobbe videre med rekruttering blant de yngste, og spesielt vi må satse videre 
på de som har fullført skiskolen, og gi de et best mulig tilbud. 
 
Det nye medlemsregisteret gjør det lettere for styret å følge opp alle de nye 
medlemmene, og gir oss også mulighet til å kommunisere med alle medlemmene.  
 
Styret skal i kommende sesong jobbe enda mer med rekrutteringstiltak, slik at vi kan 
fortsette å vokse. 
  
Arrangementer 
Klubben har i 2016 gjennomført følgende arrangementer: 

• I Medvind 
• Barnas World Cup 

Både under rennet Medvind og Barnas World Cup ønsker styret å fremheve de 
rennledelsen og de frivillige som hjalp til under begge rennene. 

Tilbakemeldingene fra de som var tilstede under Barnas World Cup, skrøt årets renn opp 
i skyene, og mente at dette var det beste Barnas World Cup som var arrangert. De la 
spesielt vekt på rammen rundt dette rennet, med ekstra flotte premier, ansiktsmaling og 
at det var lagt opp til at de minste kjørte i Familiebakken.  

Det er ved slike anledninger at samholdet, erfaringen og klubbfølelsen tydelig vises. 

Det er beklagelig at det ikke lot seg gjøre å arrangere FIS renn i løpet av sesongen. 
Styret har som målsetting å gjennomføre FIS renn i løpet av neste sesong. 

 
Stiftelsen Narvik Alpin  
Utkast til Årsregnskap for 2016 er ikke ferdigstilt.  
Stiftelsen Narvik Alpin skal arrangere NM-2017 i mars, og har derfor ikke hatt mulighet 
til å ferdigstille regnskapet, samt revisjon.  
Dette vil bli ferdigstilt så snart NM-2017 er gjennomført. 
 
 
 
Klubbhuset Asbjørnstua 
Asbjørnstua er klubbens samlingspunkt, og er i sin helhet eid av Narvik Slalåmklubb.  
Gjennom 2016 har det blitt gjort en del oppgraderinger, blant annet på renseanlegg og 
inventar. 
I november fikk Asbjørnstua nytt husstyre, bestående av Grete Rolandsen, Harald 
Sælnes, Espen Luneborg og Elisabeth Pedersen. Det nye styret bestemte at man burde 
jobbe med å oppgradere den nye kjøkkenet, og løsningen ble et nytt kjøkken fra HTH. 
Planlagt ferdigstillelse av dette er våren 2017. 

Det har kun vært utleie av Asbjørnstua til våre samarbeidspartnere i 2016.	
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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. 

Sportslig utvalg, med Sportslig leder har ikke sittet i styret i 2016, og styret har sett at 
det dermed blir for stor avstand mellom sporten og styret. For sesongen 2017 vil styret i 
Narvik Slalåmklubb endre på dette, slik at sporten vil være tilstede på alle styremøter. 

Narvik Slalåmklubb skal arrangere NM-2017 i mars, og dette arrangementet skal 
gjennomføres i regi av Stiftelsen Narvik Alpin, hvor Kjell Krane skal lede denne viktige 
jobben. Styret oppfordrer alle våre medlemmer til å være med å bidra i forkant av dette 
arrangementet, slik at vi får den rammen som vi alle ønsker. 

Klubben har i høst innledet samarbeid med FFA og Ankenes Alpinklubb, slik at de eldste 
løperne våre skal få et best mulig treningsopplegg. Vi har stor tro på at et slikt 
samarbeid vil bære frukter. 

På vegne av styret i Narvik Slalåmklubb, vil jeg 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, 5.03.2017 
 
 
 
_____________________ ______________________ _____________________ 
Geir Arne Torbergsen Unni Forshaug  Eirik Olsen 
Leder    Nestleder   Styremedlem 
 
 
_____________________ ______________________ ____________________ 
Torbjørn Kufaas  Maria Dahl    Alexander Bertnsen 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 
 
      


