
1 
 

 

 

NARVIK SLALÅMKLUBB 

 

ÅRSMØTE 2022 

 

01.01.2021 – 31.12.2021 

 

 

 

 

Scandic Hotell Narvik  

15. mars 2022 kl 19:00 

 

 

 

 



2 
 

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. Gjennomgang 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 2021 (1.1 – 31.12.21)  

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: Ansvarlig web og sosiale medier, kommunikasjon mot 

medlemmer, protokoll, medlemsregister, koordinering 

komiteer/grupper, arrangement FIS, BWC, SNAC, NM. 

Kristian Andreassen:  Traseer, bygningsmasse, nett etc.  

materiell/staur/maskiner, dugnadsarbeid, koordinator 

renn. 

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 

 

2021 har i likhet med store deler av fjoråret vært preget av Corona-pandemien og det har derfor vært 

mindre aktivitet enn normalt i Narvik Slalåmklubb. 

Styret avholdt igjennom 2021 totalt 5 styremøter og ett strategimøte, igjen ca. halvparten av hva som 

har vært vanlig i tidligere år.  

Styret har i perioden hatt fokus på å opprettholde den sportslige aktiviteten så godt som mulig, herunder 

å oppfordre til aktivitet og støtte utøverne med ressurser til slik aktivitet. 

Samtidig har styret måttet ha et økt fokus på klubbens inntekts- og kostnadsside, herunder fornyelse av 

samarbeidsavtaler, reduksjon av kostnader og andre nødvendige tiltak.  

I tillegg til dette har det vært gjort en hel del innledende planlegging frem mot NM 2022 og andre 

arrangement som skal gjennomføres. NM vil gå av stabelen i slutten av mars 2022, og arrangeres i 

Stiftelsen Narvik Alpin. 

Blant annet har følgende saker blitt behandlet:  

- Sportslig aktivitet 

- Forberedt og gjennomført oppstart etter Corona-pandemien 

- Forberedelser til NM 

- Strategiarbeid 

- Dugnadsarbeid 

- Sponsorarbeid 

- andre ordinære styresaker 

Det ble på grunn av pandemien ikke gjennomført noen konkurranser i 2021. Derimot har det vært høy 

sportslig aktivitet på hjemmebane, og vi har sannsynligvis vært det idrettslaget i Narvik som har hatt 

mulighet til flest treningsdager gjennom 2021 og pandemien for øvrig. For mens andre, særlig 

innendørsidretter, har hatt omfattende begrensninger har det vært enklere å gjennomføre trening 

utendørs.   

På grunn av dette er det etter styrets vurdering muligheter for å kunne opprettholde medlemstallet på et 

nivå i nærheten av tidligere års positive utvikling. Dette krever derimot at rekrutteringsarbeidet gis særlig 

fokus fremover.  

Klubben har en sunn og forutsigbar økonomi. Klubben har økt sin egenkapital de siste år, dels på grunn 

av inntekter knyttet til arrangement og gaver, men også fordi økonomistyringen har vært tilfredsstillende 

og tilpasset det aktivitetsnivået som har vært i klubben i det siste.  

Uavhengig av ekstraordinære inntekter som har kommet, har klubbens drift vært i tråd med budsjett, og 
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det har ikke vært fare for tap av egenkapital som følge av pandemien som har vært.  

Det ble ikke gjort noen utskiftinger i styret under årsmøtet i 2021.  

I 2021 har klubben mistet ett æresmedlem, Henry Norvik. Klubben minnes alle fine stunder og innsats 

Henry over mange år la ned for klubben, særlig på 50-, 60- og 70-tallet, når han var en sentral person i en 

svært aktiv periode for klubben. 

I styret ser vi konturene av en ny storhetstid i Narvik Slalåmklubb. Det skjer mye i og rundt klubben som 

vil ha innvirkning på aktiviteten fremover. Styret ser med spenning på prosessen rundt et VM i alpint i 

Narvik, og legger stil grunn at klubben vil være en sentral aktør, både før, under og etter et eventuelt 

VM. 

En ny storhetstid krever imidlertid samarbeid og ressurser, både i form av folk og økonomi. Det første er 

ingen selvfølgelighet i Narvik Slalåmklubb, og styret mener det fremover vil bli enda mer viktig å 

rekruttere utøvere og foreldre til å ta del i utviklingen fremover.  

Sportslig aktivitet  

 

Hva gjelder klubbens sportslige aktivitet vises det til sportens egen rapport. 

 

Økonomi, årsregnskap og balanse  

 

Årsresultatet for 2021 ble et overskudd på kr. 403 768,-. Sum egenkapital og gjeld er kr. 2 500 765,-, 

hvorav kr. 1 857 883,- er egenkapital. 

Årets resultat er som forventet positivt.  

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. I 2021 fikk Narvik 

Slalåmklubb i tillegg til ordinære samarbeidsavtaler, en betydelig gave fra Sparebanken Narvik. Denne 

skal benyttes til innkjøp av rennteknisk utstyr, blant annet nett, staut og lignende til bruk under NM, 

Barnas World Cup og så videre.  

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.  
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Medlemmer  

 

Per 31.12.2021 har klubben følgende antall betalende medlemmer i de forskjellige gruppene.  
RAPPORT MEDLEMSTALL PR 31.12.2021 fra KLUBBADMIN Norges Idrettsforbund.   
        
Org navn Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 -> Totalt 
Narvik Slalåmklubb Kvinner 18 27 20 7 35 107 
Narvik Slalåmklubb Menn 13 25 12 7 76 133 

       240 

Oversikt over tidligere års betalende medlemstall: 

 

  2013  2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring 

0-5 år  11  7  9  26 30 38 24 20 31 +11 

6 -12 år  122  142  117  129 144 135 85 51 52 +1 

13-19 år   25  32  30  30 23 30 28 27 32 +5 

20-25 år  

  
5  7  9  10 15 13 19 13 14 +1 

26 år ->  100  88  119  126 136 125 124 122 111 -11 

 Totalt 263  276  294  321 340 341 280 233 240 +7 

 

Medlemstallet har økt med 7 medlemmer fra 2020 til 2021. Rekruttering for fremtiden og økning av 

medlemstallene i klubben er et sentralt arbeidsområde for styret. Covid-19 og redusert aktivitet over et 

par år har vært en medvirkende årsak til reduksjon i medlemstallet.  

Likevel vurderes det fra styrets side som positivt at medlemstallene holder seg forholdsvis stabile etter 2 

år med nærmest null rennaktivitet. 

Nedgang i aldersgruppe 26 år og eldre skyldes i hovedsak årlig opprydding i medlemsarkivet, der ikke-

betalende medlemmer slettes fra arkivet iht retningslinjer fra Norges Idrettsforbund.  

Styret vil fortsatt ha stort fokus på utviklingen av antall medlemmer sett i lys av Covid-19 samt arbeide 

for nyrekruttering av løpere. Det er viktig å legge en god langsiktig plan for rekruttering av barn og unge 

med hovedfokus på skilek og skiglede. Styret vil måtte prioritere arbeidet med rekruttering for 

fremtiden. Særlig i aldersgruppene 8-12 år, slik at man er godt rustet til å bygge stabilt store 

treningsgrupper over tid.  
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Det har heller ikke i 2021 blitt utnevnt noen nye æresmedlemmer i Narvik Slalåmklubb. 

Arrangement 

Det har ikke vært noen terminfestede arrangement i 2021 grunnet Covid-19 pandemien, men klubben 

gjennomførte to treningsrenn for lokale klubber 

Stiftelsen Narvik Alpin 

Stiftelsens regnskaper er på tidspunktet for utarbeidelse av denne rapporten ikke ferdigstilt for 2021. 

Aktiviteten har økt som følge av at NM 2022 skal arrangeres av stiftelsen. Det ble i denne forbindelse 

valgt nytt styre i stiftelsen i 2021. Dette består av:  

• Eirik J. Eriksen (leder) 

• Einar Sund 

• Andreas Sørensen 

• Fay Hege Storvik 

• Kristian Andreassen  

Regnskapene for 2020 viser en omsetning på kr. 0,- og et underskudd på kr. 8 000,-. Underskuddet 

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

152 000,-. 

Verv /representasjon 

Unni Forshaug er valgt som medlem av Alpinkomiteen, Norges Skiforbund for perioden 2021-2022. 

 

Klubbhuset Asbjørnstua  

Asbjørnstua er pusset opp klar for aktivitet i tiden fremover. I slutten av februar ble Asbjørnstua åpnet 

opp for mer regelmessig drift fremover, etter å ha vært stengt siden mars 2020.  

Styret vil oppfordre foreldre og andre som ønsker til å være med å bidra med driften av Asbjørnstua / 

kafeen.  

Fremtidige vurderinger  

Styret er optimistisk til klubbens aktivitet i tiden fremover. Til tross for 2 tunge år uten renn og andre 

arrangement, har klubbens utøvere hatt god kontinuitet i treningsarbeidet, noe som har vist seg å føre til 

resultater gjentatte ganger tidlig i ny sesong 2021/2022. De beste resultatene, treningene og sosiale 

relasjonene skapes ved trygge og forutsigbare treningsrammer i positive treningsmiljøer. Så lenge 
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klubben klarer å ivareta disse rammene for utøverne, fra de begynner i klubben til de går ut av klubbens 

treningsgrupper, vil de ha gode forutsetninger for å nå langt – både sportslig og som personer.  

Styret registrerer at det har vært vanskelig å opprettholde godt oppmøte på dugnader de siste to årene. 

Dette gjelder først og fremst dugnadsarbeid knyttet til forpliktelsene klubben har i Narvikfjellet. Her skal 

det gjøres løpende vedlikehold av traseer, nett skal settes opp og klubbens eiendeler skal holdes vedlike. 

I tillegg sørger drift av Asbjørnstua for en god økonomisk inntektskilde. Alt dette gjøres på dugnad i 

klubben, av både foreldre og utøvere.  

Styret har forståelse for at det til tider er mye arbeid som skal gjøres, og at det i tillegg er arbeid knyttet 

til de større arrangementene som klubben er involvert i. Vi kan derimot ikke unngå å minne om at hele 

grunnlaget for å kunne drifte klubben på en god måte, støtte utøverne økonomisk, opprettholde et 

stabilt godt nivå på treninger og lignende, ligger i det frivillige arbeidet som gjøres. Det er viktig at flere 

er med å deler på disse forpliktelsene, og vi oppfordrer derfor flere til å «rekke opp en hånd» når arbeid 

står for tur.  

Samtidig vil vi takke alle som bidrar en eller flere ganger gjennom sesongen. Ikke minst til klubbens faste 

kjerne av dugnadsarbeidere som vi er helt avhengige av. 

Klubbens samarbeid med skigymnaset (NAT) fortsetter å være god, og NSK har flere utøvere med 

tilknytning til dit enn på lenge. Vi registrerer økt satsning og er positive til dette. Samarbeid mellom 

yngre og eldre utøvere i klubben vil bidra til å skape økt satsning og kunnskap. 

Det er også en fortsatt god dialog med Narvikfjellet, både i det daglige treningsarbeidet og mot NM 

2022.  

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 sin innsats, og så ser vi frem til opptrapping av sportslig aktivitet i 

sesongene som kommer.  
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Narvik, 15. mars 2022 

 

Styret i Narvik Slalåmklubb 

 

____________________  ____________________  ____________________ 

John Christian Eriksson   Unni Forshaug    Kristian Andreassen 

leder      styremedlem    styremedlem 

 

 

___________________   ___________________   ____________________ 

Frank Sundermeier   Sverre Håkon Evju   Grete Rolandsen 

Styremedlem    styremedlem    styremedlem 

    

 

__________________  

Marit Sund  

styremedlem 
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