PRoToKoLL FRA nnsMøTE
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r. Åpruurrc AV ÅnsrvrØrE

oG vELKoMMEN I ET ¡ualleuMsÅn

Styreleder for Byaasen Skiklub Eivind Grøv ønsket velkommen til årsmøte 20L8.

Styreleder gikk gjennom sakslisten og forretningsorden for Arsmøtet.

2.

GODKIENNE DE STEMMEBERETTIGEDE

Det var L5 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Ärsmøtet var dermed lovlig satt
henhold tilvedtektene 5 8.

3.

i

GODKIENNE AV INNKALLING OG SAKLISTE

lnnkalling og sakliste ble godkjent og årsmøtet var lovlig satt.

4.

VALG AV MøTELEDER, REFERENT OG PROTOKOLTVITNER

Som møteleder ble Eivind Grøv valgt. Einar Storli takket ja til å skrive referat, og Guro Kulset
Merakerås og Tina Strømdal Wik sa seg villige til å signere protokollen.

5.

BEHANDLE KLUBBENS ÅRSMELDING FOR 2017

Møteleder innledet med å takke de fremmøtte for oppmøte, og henviste til den utdelte
årsrapporten for klubben. Deretter redegjorde mØteleder for hovedpunktene i årsrapporten.
Det ble orientert om sammenstillingen av årsrapporten som er basert på at utvalgene og
komitéene sender inn sine rapporter; innkallingen og saksdokumenter ble lagt ut på
hjemmesiden i henhold til kravene til tidspunktet for offentliggjØring. Årsmøtet 2018 er videre
spesielt siden klubben fyller L25 år i år.
Medlemsmassen er nå i underkant av 800 medlemmer og laget er organisert som;
Hovedstyre
Langrennsutvalg
Hopputvalg
Skíleikutvalg
Hyttekomite

L

BSK en Seniorgruppe og en organisasjonskomité for gjennomføring av Barnas
har også en Valgkomité. Laget har to Revisorer, disse er valgt av Årsmøtet.
Laget
Skidag.
I

tillegg har

Det ble redegjort for hovedaktivitetene av de respektive ledere. Det ble også redegjort for
lagets Økonomived økonomiansvarlig i Hovedstyret ved Birger Nordstrand Wik.
Eivind redegjorde for Årsmeldingen for året 2Ot7 ogom styrets aktiviteter. Styret har i tillegg
til egne styremøter representert laget i styret i Stiftelsen Barnas Skidag og styringskomiteen
for den samme, og i ulike ting og råd lokalt i Sør-Trøndelag. Styret jobber videre med
utviklingen av området rundt BSK-Hytta og Byåsbakken.
BSK har en god

økonomi, BSK-Hytta og Skirekruttanlegget er betydelige aktiva som ikke
fremkommer med reelle verdier i balansen.

Seniorgruppa
Representanter fra Seniorgruppa var ikke tilstede under Årsmøtet. Eivind refererte
aktivitetene igruppa.
Gruppa er i seg selv en kraftig ressurs og styret lovet og nyttiggjØr seg dette ved anledninger

BSK-Trim
BSK trim har ikke hatt aktivitet det siste året.

Barnas Skidag
Einar Storli redegjorde kort om

BS.

BSK-Hytta
Hytta har det siste året hatt en liten nedgang i utleieandelen. Vi har gjort diverse utbedringer,
lagt nytt gulv, og nye stoler og ytterligere tiltak står for tur i 2018.

Langrenn
Langrenn ble presentert av LU's leder Tina Strømdal Wik.
Når det gjelder sportslige resultater for sesongen henvises til årsrapporten.

Hopp
Kasserer i Hopp Per Erik Kvam informerte om aktivitetene i Hopp.
Når det gjelder sportslige resultater for sesongen henvises til årsrapporten.

Skileik
Stein Danielsen orienterte om Skileik.
Lagets rapport til Årsmøtet ble fremlagt.

6.

BEHANDLE REGNSKAP FOR KLUBBEN

Klubbens regnskap ble gjennomgått. Revisjonsberetningen for 2OI7 ble gjennomgått av Terje
Hyldmo, mens klubbens hovedkasserer Birger Nordstrand Wik tok gjennomgangen på
regnskapstallene.
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Revisor påpekte i sin Revisjonsberetning, side 45, på flere ulike punkter som kan forbedres.
Revisjonsberetningen tas til etterretning av styret, og forbedringspunktene/ utfordringene vil
blífulgt opp kommende år.

Klubbens Økonomi er solid. Regnskapet viser et overskudd på NOK 407 .336,-. Egenkapitalen er
på NOK 3.356.120,-.

Arsmøtet god kjente klubbens regnskap.

7.

VEDTA BUDSJETT FOR 2018 FOR KLUBBEN OG FASTSETTE KONTINGENT

Birger Nordstrand Wik gjennomgikk budsjett for 2018 for hovedlag og utvalg
For BSK samlet er det for inneværende år budsjettert med et underskudd på NOK 200.00,-.

Årsmøtet vedtok budsjettet
Det ble presentert forslag til nye satser for medlemskontingent. Dette ble debattert og
følgende endringer i satser ble vedtatt av Årsmøtet: Flat sats på kr L00,- innføres per medlem
Klubben har som prinsipp àfølge NlFs gjeldende minimumssats for kontingenter.

8.

BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

Ett forslag er mottatt knyttet til opprettelse av en ny gruppe for Randonee.
Årsmøtet godkjente opprettelsen av en Randoneegruppe.

9.

VALG

Valgkomiteens forslag til nytt hovedstyre i Byaasen Skiklub:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Revisorer

Valgkomité:

Eivind Grøv
Einar Storli
Arnstein Kjesbu
Nina Heie
Guro Kulset Merakerås
Ola Rygg

Martine Ranum Lehn
Kjetil Ulven

2 år Gjenvalg
lkke på valg

2årNy
1 år Gjenvalg

lkke på valg

2årNy
1 år Gjenvalg

2årNy

Terje Hyldmo
Birger Nordstrand Wik

2 år Gjenvalg

Kirsti Kalseth SjØhaug
Svein Ove Sandvik

1-

2årNy
år Gjenvalg
L år Gjenvalg
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Representasjon til Sør-Trøndelag Skikretsting foreslås: leder og styremedlem
Representanter til ldrettsrådets årsmøte; leder og styremedlem
Medlemmer til styret i Stiftelsen Barnas Skidag: leder og styremedlem som vara
Medlemmer til styringskomiteen for Barnas Skidag: leder og styremedlem som vara
Valg av tillitsmenn i utvalgene vil

bliforetatt på utvalgenes årsmØte

Årsmøtet vedtok forslag til nytt hovedstyre enstemmig. Med tanke på kontinuitet bemerkes
det at begge revisorer og hele valgkomitéen ikke bør være på valg samme år.

10. GODKJENNE DE VALGTE
I henhold

GRUPPESTYRER

til vedtektenes 5 1l- punkt 8 under Årsmøtets oppgaver er det beskrevet at

Årsmøtet skal godkjenne de valgte gruppestyrer.
Årsmøtet vedtok at de presenterte Gruppe-/Utvalgsstyrer ble godkjent.

11. BESTEMME
I henhold

KLUBBENS ORGANIASJON

til vedtektenes 5 LL punkt 6 under Årsmøtets oppgaver er det beskrevet at

Årsmøtet skal godkjenne klubbens organisasjon.
Årsmøtet vedtok at eksisterende organisering av klubben godkjennes.

12. AVSLUTNING
Møteleder Eivind Grøv avrundet møtet med å takke alle som har bidratt til klubbens
aktiviteter og håper alle får en god sommer. Det ble påpekt at vi må sørge for at jubileumsåret
feires på mange måter, for store og små, og den første anledningen blir L7. mai. Samtidig ble
avtroppende kasserer takket av; Birger Nordstrand Wik. Det ble en fin og trivelig diskusjon
rundt klubbens aktiviteter for alle som var tilstede, og Årsmøtet ble avsluttet med bevertning
på tradisjonelt vis.
ÅrsmØtet ble dermed hevet
BSK-hytta 30. april 20L8.

Protokollvitner

Tina StrømdalWik

ro Kulset Mera
Referent

Einar Storli
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