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HEMSEDAL SKIFORENING
Årsmøte 2019

Gravset 30.12 2019. 



AGENDA
1. Valg av to personer til å signere protokollen
2. Godkjenning av innkalling og agenda
3. Presentasjon og godkjenning av årsberetning 2019
4. Presentasjon og godkjenning av regnskap 2019
5. Forslag til budsjett 2020
6. Valg av styre. 
7. Presentasjon av medlemsundersøkelse
8. Innkommende forslag / til diskusjon



3. PRESENTASJON OG GODKJENNING AV 
ÅRSBERETNING 2019



STYRET

Styret: 
• Anne Sjøvold, Golf Alpin
• Eivind Solberg, Helsinglia
• Finn Solbakken, (nestleder) Helsinglia
• Gry Herland, Hemsedal
• Jørgen Albech, Skogshornfeltet
• Kjetil Væhle, (leder) Golf Alpin
• Øivind Grepperud, Aalrust-Eirke II

Revisor:
• Ivar Wallin (Markegårdslia)

Valgkomite:
• Finn Solbakken (leder)
• Øyvind Grepperud

Det har vært avholdt 9 styremøter i løpet av 2019. 



JUSTERT MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingent ble justert for 2019/20 sesongen etter fullmakt på årsmøtet 2018

Husstand: 520  ->  570
Enkeltmedlem:  360  ->  390
Enkeltmedlem senior o 67: 210  ->  240



MEDLEMSSTATUS
Totalt antall medlemmer pr 28/12 2019:  786
Utestående faktura:  Pr 26.12.19, 258 (kr 126 320)
Nye medlemmer det siste året 33, i nov og des i år er det 
kommet til 6 nye. Vervekampanje januar 2020 overfor alle 
hytteeiere i Hemsedal
• Hovedmedlemmer: 338 
• (Familiemedlem 304)
• Enkeltmedlem: 79
• Sr medlem: 65

Betalende medlemmer sesongen 2019/20 pr. 28.12.19:  344
Hoved: 237
Enkelt: 48
Sr.: 59 



AKTIVITETER OG PROSJEKTER 2019
• Langrennsbussen
• Rasteplasser
• Barnas Holmenkolldag
• Medlemsmøte – topptur, planlegging og faresignaler
• Støtte til toppturguide for Hemsedal
• Støtte til løypeutbedring/bredding av 20 km ved Eikrestølveien
• Støtte til løypeutbedring ved Helsinglia Vel (Helsingvannet rundt)
• Driftsstøtte HUS
• Medlemsinfo – brev og Facebook (FB)
• Torsdagsmeldingen FB
• Randonne skredvarsel FB (fredager)
• Medlemsundersøkelse
• Vervekampanje i utarbeidelse



• Arrangert på Gravset Palmesøndag med 
485 deltakere.

• I 2020 arrangeres Barnas Holmenkolldag 
Palmesøndag 5. April. Påmeldingen åpner 
1. februar 2020. 

2013: 301 deltakere
2014: 330 deltakere
2015: 452 deltakere
2016: 551 deltakere
2017: avlyst pga for lite snø
2018: 548 deltakere
2019: 485 deltakere

BARNAS HOLMENKOLLDAG



• Åtte rasteplasser i drift + ny plass 
under etablering, øst for krysset 
Huso/20km. 

• Rasteplass i Totteskogen midlertidig 
fjernet pga anleggsvirksomhet.

• Gapahuk rasteplass på Jorde, mellom 
Ulsåk og Trøim. 

• Rasteplassfaddere 

RASTEPLASSER





• Stort oppmøte på medlemsmøte på 
Gravsetstugu med Jørgen Aamodt.

• Forsetter med fredagsmelding på FB  med 
skredvarsel. 

• Støtte til ny toppturguide for Hemsedal:
Jørgen jobber med en bok som vil presentere et bredt utvalg av 
toppturer i Hemsedal på norsk og engelsk. 
Foruten lokal skihistorie, typiske vær- og snøforhold samt om 
skredfare vil hver tur bli beskrevet med tekst, bilder og kart med 
inntegna ruter. Flyfoto av de aktuelle fjella med inntegna 
oppstignings og nedkjøringsalternativ. 
Terrengklassifiseringen vil hjelpe til å velge riktig tur ut fra 
rådende vær- og føreforhold samt egen erfaring med ferdsel i 
skredfarlig terreng og skiferdighet.  

TOPPTUR



4. PRESENTASJON OG GODKJENNING AV 
REGNSKAP 2019



REGNSKAP 2019

(Porto, styreweb, nettsiden, trykksaker, langrennsbuss, 
og div. adm kostnader.)



REGNSKAP 2019

(10 % av startkontingent)

(div materialer, premier og utstyr)



REGNSKAP 2019



5. PRESENTASJON OG GODKJENNING AV 
BUDSJETT 2020



BUDSJETT 2020

*2: 10% til Skiforeningen, bidrag til Røde Kors, NLA, HIL, bannere/trykk, maskoter, terminalkost. 

*2. 

*1. 

*1: Porto, styreweb, nettsiden, trykksaker, langrennsbuss, og div. adm kostnader



6. VALG AV STYRE

Anne Sjøvold, trer ut av styret. 

Valgkomiteen er i arbeid for å finne erstatter med ansvar for 
medlemsregister, og styret ber om fullmakt fra årsmøtet til å 
konstituere seg selv. 



7. PRESENTASJON AV 
MEDLEMSUNDERSØKELSE

(egen presentasjon)



8. INNKOMMENDE FORSLAG



INNKOMMENDE FORSLAG
- Til diskusjon

• Disponering av medlemskontingent, driftstilskudd og/eller konkrete 
prosjekter.

• Diskusjon om løyper og preparering – ønske om sporsetting begge 
sider i 8 km spesielt. 

• Utvide bredde for spor ut fra Gravset

• PS: HSF har god dialog med HUS, og vil komme med innspill og ønsker på 
vegne av medlemmene – men vi har ikke myndighet til å bestemme ang. 
løyper og sporsetting. 



HANDLINGSPLAN 2020
Faste Aktiviteter 2020
• Langrennsbussen - ruteplan torsdag på FB
• Rasteplasser – rekruttere faddere
• Barnas Holmenkolldag – 5. april 2020
• Medlemskveld – foredrag –tema?
• Driftstilskudd HUS
• Medlemsinfo – brev, epost, FB og 

hjemmeside (statisk)
• Torsdagsmeldingen – løyper torsdag på FB
• Randomeldingen – skredvarsel fredag på FB

Prosjekter / Innsatsområder2020
Planlagt:
• Øko støtte til toppturguide for Hemsedal
• Øko bidrag til løypeutbedring – prosjekter?
• Vervekampanje – hytteeiere – januar 2020
• Bidra med søknad om øko midler til statue 

av Ingrid Wigernes i Hemsedal

Mulig - ref kartlegging – Årsmøte:
• Tursykling?
• Skileikområder?
• Randonee?
• Langrennsbussen – faste og flere ruter?
• Kommunikasjon?
• Annet?



Vi ønsker alle en fortsatt fin skisesong!


